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Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies
Paakkinen.
Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon.
Täysistunnon kuluessa ilmoittautuvat edustajat Särkijärvi ja Kuuskoski.

"

Päiväjärjestyksessä olevat asiat:
Muutos päiväjärjestykseen

"

"

Ensimmäinen varapuhemies:
Päiväjärjestykseen tehdään se muutos, että 5)
asia käsitellään ennen 1) asiaa.
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5) Hallituksen esitys n:o 122 valtion talousarvioksi

vuodelle 1993
Valiokuntaan lähettäminen
Ensimmäinen varapuhemies:
Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetettäisiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskustelu:
Valtiovarainministeri Viinanen: Arvoisa
puhemies! Talouskehityksemme on ollut pitkään
sarja pettymyksiä. Horisontissa on nähty merkkejä paremmasta, mutta kasvun käynnistyminen
on horisontin tapaan matkan varrella vain siirtynyt tuonnemmaksi.
Nyt tilanne on paljolti toinen. Myönteistä
on, että tilastoitu todellisuus kertoo olennaisista muutoksista parempaan. Vienti vetää varsin
ripeästi. Kasvuluvut ovat komeita, ja viennin
määrässä ollaan saavuttamassa jo korkeasuhdanteen taso. Teollisuustuotantoa kuvaavat
käyrät ovat samoin tehokkaasti nousussa.
Vaikka hätäisimmät tarkkailijat ovat jo kiirehtineet julistamaan laman miltei päättyneeksi,
on syytä muistuttaa, että monet taloutemme
rakenteelliset ongelmat ovat yhä edelleen korjaamatta. Mihinkään ilakointiin ei vielä ole aihetta.
Avoimen sektorin vahvistuminen ei ole ollut
mikään yllätys, sillä kilpailukyvyn eteen on tehty
todella paljon. Talouden tila on kuitenkin varsin
kaksijakoinen. Vientisektorin hyvien uutisten
vastapainoksi on kotimaasta toistaiseksi ollut
lähinnä vain ikävää kerrottavaa. Kotimainen
kysyntä on vielä varsin heikkoa. Investointien
supistuminen vaikeuttaa työllisyystilannetta ja
heikentää talouskasvun edellytyksiä. Työttömyys on yhä noussut, sillä lama on vasta tänä
vuonna toden teolla iskenyt työvaltaisiin palvelualoihin. Huono sato hidastaa myös kokonaistuotannon kasvua.
Kahlaamme siis yhä pohjamudissa, mutta
tuskin enää vajoamme paljoakaan syvemmälle.
Pikemminkin olemme saamassa jalkojen alle
kiinteää maata. Kestävällä pohjalla talous alkaa
kuitenkin olla varsinaisesti vasta sitten, kun
investoinnit käynnistyvät. Niin ei tapahdu vielä
ainakaan vuoteen, sillä kapasiteettia on paljon
vapaana, yritykset jo ennestään varsin velkaantuneita ja kannattavuus yhä heikko. Investointihaluja heikentää myös velkarahoituksen kalleus,
korkojen korkeus.
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Omavelkaiseen takaukseen nousun käynnistymisen puolesta tämän syksynkään aikana ei
yksikään realisti uskalla mennä. Meidän taloutemme riippuu kiinteästi kansainvälisestä kehityksestä, jossa on suuria riskejä. Ulkoisen
vetoavun odotuksissa on petytty jo monta kertaa, eikä tilanne ole nytkään kovin valoisa.
Yhdysvaltain talouden kasvuun liittyy suuri epävarmuus, Japanin rahoituskriisi vaikeuttaa maailmantalouden elpymistä, ja Euroopan rahamarkkinoita vaivaa hyvin korkea reaalikorkojen
taso.
Niin kauan kuin Euroopassa vallitsee nykyinen korkotaso, ei meilläkään ole toiveita olennaisesti aiemmista koroista. Siinä määrin tiivis
on rahamarkkinoiden kohtalonyhteys. Suuria
toiveita korkojen nopeasta alenemisesta Euroopassa ei valitettavasti ole. Eurokorkojen korkeus
on paljolti peräisin Saksojen yhdistymisestä, jonka aiheuttama rahoitustarve ja kysynnän lisäys
johtivat inflaation kiihtymiseen. Tämä on vienyt
korot nousuun. Nousu on levinnyt Saksasta
muuallekin Eurooppaan, sillä keskuspankit ovat
pyrkineet estämään valuuttojensa heikkenemisen.
Valuuttamarkkinoilla ovat paineet kasvaneet
Euroopan ja Yhdysvaltain suuren korkoeron
sekä myös Yhdysvaltain presidentinvaalien
vuoksi. Puntaan on maan talouskehityksen
vuoksi kohdistunut paineita. Ranskassa vallitsee
suuri epävarmuus Maastricht-sopimuksen hyväksymisestä. Vajaan kahden viikon kuluttua
pidettävän kansanäänestyksen tuloksella on suuri merkitys Euroopan unionin ja valuuttajärjestelmän kehittymisen kannalta.
Euroopan rahamarkkinoiden epävarmuus
näkyy korkeina korkoina. Meidän kannaltamme
on onnetonta, että vaikutukset kohdistuvat voimakkaimpina taloudellisiin reuna-alueisiin ja
niiden tuntemattomiin valuuttoihin. Omissa koroissamme on vanhastaan ollut mukana tietty
syrjäseutulisä, joka on nyt kasvanut sijoittajien
pysyessä tutummissa ja turvallisemmiksi koetuissa kohteissa. Ruotsi näyttää nyt joutuneen
samaan tilanteeseen, mikä on entisestään vaikeuttanut meidän tilannettamme.
Eroa ulkomaisiin korkoihin lisää korkea velkaantuneisuutemme. Ulkomainen nettovelkamme on läntisten teollisuusmaiden korkeimpia ja
julkisen sektorin velkaantuminen hyvin voimakkaassa kasvussa. Vaikka velanhoitokykyymme
ei vielä olekaan kohdistunut vakavia epäilyjä, on
kansainvälisten Iuottoluokitusten heikkeneminen varoitusmerkki. Ongelmamme on pantu
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merkille, ja lisää rahaa saadaan vain entistä
korkeammalla korolla, sitä korkeammalla, mitä
heikommaksi annamme tilanteemme ajautua.
Pääsemme lähemmäksi kansainvälistä korkotasoa, jos saamme poistettua ylimääräisiä Suomi-lisiä. Sekin merkitsisi muutamaa prosenttiyksikköä, mikä edistäisi investointien käynnistymistä ja talouden tervehtymistä. Kohtuullisiin
korkoihin pääsemme kuitenkin vasta kansainvälisten korkojen laskiessa.
Viime päivien rauhattomuus rahamarkkinoilla on eurooppalaista perua, mutta siinä on myös
aimo annos valuuttamarkkinoille ominaista ylilyöntiä. On selvää, että hallitus jatkaa vakaaseen
markkaan perustuvaa talouspolitiikkaa ja Suomen Pankki käyttää edelleenkin tarvittaessa korkoasetta valuuttavarannon pitämiseksi kohtuullisena. Toivoa sopii, ettei markkinoiden rauhattomuutta enää tässä salissa ruokittaisi harkitsemattomilla puheilla.
Meidän talouspoliittiseen keskustelukulttuuriimme kuuluu merkillinen pyrkimys etsiä ihmetemppuja, joiden avulla voitaisiin kiertää tosiasioita ja välttää kipeitä mutta väistämättömiä
ratkaisuja. Tuskin oli kaikkia markan arvon
nakertajia saatu hetkeksi jäähylle henkeä vetämään, kun jo ääntään nostivat sääntelykauden
miehet. Viimeisin itsepetoksen muoto näyttää
olevan usko siihen, että talousongelmamme ratkeavat, kun setelipainon koneiden kierroslukua
nostetaan.
Pitäisi olla jo ilmiselvää, että korkoja ei nykymaailmassa ole mahdollista painaa alas hallinnollisilla ukaaseilla tai säännöstelyllä, valuuttavirtojen suunta ja valuuttavaranto kun kerran
määräytyvät koroilla mitattavan valuuttaan sisältyvän riskin mukaan. Korkosääntely edellyttäisikin paluuta valuuttasäännöstelyyn ja monien muiden rajoitusten viidakkoon. On vaikea
uskoa, että sitä tosissaan haluaisivat enää muut
kuin todelliset suunnitelmatalouden viimeiset
mohikaanit.
Setelirahoitusta on myös tarjottu poppakonstiksi lamakipuihin. Poppamiehet ovat ilmeisesti
tarkoittaneet, että valtio rahoittaisi menojaan
lainaamaHa Suomen Pankilta, minkä kuvitellaan
aiheuttavan likviditeetin lisäystä ja jopa korkotason alenemista. Ymmärtämättä on jäänyt se,
että tällaisessa tilanteessa Suomen Pankki joutuisi vastaavasti kiristämään pankkien maksuvalmiutta markkinaoperaatioillaan. Muutoinhan seurauksena likviditeetin lisäyksestä ja korkotason alenemisesta olisi valuuttojen ulosvirtaus ja ennen pitkää valuuttakriisi. Setelirahoitus

onkin itse asiassa vain vanhan inflaatio- devalvaatio-mallin uusi naamio. Joka siihen uskoo,
voi käydä tutustumassa mallin mekaniikkaanja
dynamiikkaan Venäjällä, missä setelirahoitusta
on kokeiltu varsin laajassa mittakaavassa. Setelirahoituksen kaltaiset temput saattoivat toimia
entisaikoina, kun valtio ei voinut lainata ulkomailta ja kotimaassa luottoja säännösteltiin. Silloin valtiovarainministeri saattoi kolkutella
Aleksin pankkien ovia lainaa anomassa. Nythän
osat ovat vaihtuneet.
Tilanne onkin nyt aivan toinen: Valtio voi
operoida sekä koti- että ulkomaisilla rahamarkkinoilla. Ei ole mitään syytä, miksi valtion pitäisi
lainata Suomen Pankilta. Suomen Pankki voi
nytkin omilla toimillaan keventää rahamarkkinoita silloin, kun valtion lainanotto niitä kiristää. Ongelmana on, että kansainväliset korot ja
luottamus valuuttakurssiin asettavat kotimaisille
markkinoille kulloinkin lattian. Muuten valuuttavaranto hupenee, sille emme voisi mitään.
Meillä ei siis ole pulaa seteleistä vaan valuutoista. Niitä emme voi ryhtyä painamaan.
Hallitus ei perestakaan talouspolitiikkaa poppakonsteihin eikä itsepetokseen. Taloudellisen
nousun tie on pitkä ja vaikea, mutta oikopolkuja
ei nyt yksinkertaisesti ole olemassa. Lamasta
noustaan vain tuotannon ja viennin kasvun
kautta, talouden rakenteita muuttaen ja kilpailukykyä edelleenkin kohentaen.
Ikävä, mutta kiistämätön tosiasia on, että
valtiontalouden alijäämä on niin tänä kuin ensi
vuonnakin aivan liian suuri kansantalouden kehityksen kannalta. Valtiontalous oli suunnilleen
tasapainossa vielä vuonna 1990, minkä jälkeen
alijäämä alkoi paisua kuin pullataikina. Oecd:n
tuoreessa vertailussa Suomen valtiontalouden
alijäämäkehitys on aivan omaa luokkaansa. Valtion suuri lainanottotarve ylläpitää osaltaan korkeata korkotasoa ja heikentää myös suoranaisesti vaihtotasetta.
Valtiontalouden alijäämää saataisiin kutistettua, jos verotulot kasvaisivat. Näin ei kuitenkaan näytä käyvän. Talouden syvän laman
vuoksi verotulokertymät ovat polkeneet paikallaan jo vuodesta 1989lähtien. Verotuksen kiristämistä on pyritty välttämään, jotta taantumaa
ei voimistettaisi. Niinpä veroaste alenee ensi
vuonna. Verotuksessa tapahtuu mittava rakenteellinen muutos, kun pääoma- ja yritystulojen
verotuksessa siirrytään yhtenäiseen suhteelliseen
25 prosentin verokantaan. Uudistus on tärkeä
nimenomaan avoimen sektorin toimintaedellytysten parantamiseksi.

Talousarvio 1993

Tuloihin kohdistuva verorasitus alenee ensi
vuonna, kun vakuutettujen sosiaaliturvamaksujen ylimääräisistä korotuksista luovutaan lähes kokonaan. Sen sijaan energian kulutukseen
kohdistetaan lisää ympäristörasituksen mukaan painotettua verorasitusta. Mutta millään
verojen kiristyksillä ei tässä budjetissa olla liikkeellä, eikä niillä nyt päästäisikään ylös mudasta.
Valtiontalouden nettorahoitustarve kääntyy
ensi vuonna laskuun, mutta on silti lähes 50
miljardia markkaa. Valtionvelan määrä nousee
ensi vuonna 200 miljardiin markkaan, mikä on
lähes neljä kertaa enemmän kuin vielä kolme
vuotta sitten. Valtion bruttolainanottotarve alkaa liikkua lähempänä mahdollisuuksien ylärajaa kuin vuosikymmeniin.
Valtion nopea velkaantuminen on erittäin
suuri ongelma niin kansantalouden toiminnan
kuin oikeudenmukaisen politiikankin kannalta.
Valtion mittava operointi rahamarkkinoilla pitää korkoja korkealla. Se myös vaikeuttaa suomalaisten yritysten rahoitusmahdollisuuksia,
kun valtio käy kaapimassa pankkien Suomikiintiöt nurkkia myöten puhtaiksi. Puheet Suomi-kiintiöiden täyttymisestä eivät ole enää uhkakuvia vaan monen yrityksen jo kokemaa täyttä
todellisuutta. Lainanottomme suuruutta kuvaa
hyvin se, että kuluneena kesänä Suomi on noussut kansainvälisillä rahamarkkinoilla kolmen
suurimman lainanottajan joukkoon yhdessä
Maailmanpankin ja Euroopan investointipankin
kanssa.
Oikeudenmukaisuuden kannalta on syytä kysyä, kuinka paljon tällä sukupolvella on oikeus
ylläpitää keinotekoisen korkeaa kulutustasoa
siirtämällä valtion massiivisella lainanotolla menoja tulevaisuuden maksettavaksi. Pelkät velanhoitokulut ovat paisumassa hurjaa vauhtia. Jo
ensi vuonna valtionvelan korkoihin käytetään
enemmän varoja kuin esimerkiksi maanpuolustukseen. Korkomenot syövätkin tilaa valtion
varsinaisten tehtävien hoidosta. Vuonna 1995
valtio käyttää suunnilleen yhtä paljon varoja
velan korkoihin eli tulonsiirtoihin lähinnä ulkomaisille rahoittajille kuin opetukseen, tieteeseen,
tutkimukseen ja kulttuuriin.
Näiden näkökohtien valossa puheet lisäelvytyksestä lainanottoa lisäämällä jäävät omaan
arvoonsa. Tämä tuntuu nykyään enenevässä
määrin ymmärrettävän myös salin vasemmalla
laidalla. Pikkuhiljaa aletaan ymmärtää, että samaan aikaan ei voi vaatia korkotasoa alentavia
ja lainanottoa paisuttavia toimenpiteitä.
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Hallitusohjelman mukainen valtion menojen
jäädyttäminen koko vaalikaudeksi on ollut vaikeampaa kuin kukaan alun perin uskoi. Tämä
johtuu räjähdysmäisesti kasvaneesta työttömyydestä ja siihen sidotusta valtion menojen
kasvuautomaatista. Jotta menojen kasvua saataisiin näissä olosuhteissa hillittyä, on jouduttu
tekemään runsaasti vaikeita ja ikäviäkin päätöksiä. Silti valtion menot lisääntyvät tänä
vuonna noin 4,5 prosenttia, jos pankkijärjestelmän vakauttamiseen tarkoitetut menot jätetään huomiotta. Viime vuonna valtion menojen kasvu oli yli 14 prosenttia. Sokeakin näkee,
ettei tällaista julkistalouden paisuttamista voida jatkaa samaan aikaan, kun kokonaistuotanto maassa supistuu.
Tällainen menojen kasvu on syntynyt siitäkin
huolimatta, että tänä vuonna saatiin voimaan
lähes 4 miljardin markan edestä säästölakeja.
Hallitushan esitti edellisessä budjetissa säästöjä
huomattavasti enemmän, mutta vanhan valtiosäännön voimassa ollessa niitä ei saatu voimaan.
Silloin perin harvat vielä uskoivat säästöjen
tarpeellisuuteen. Paremmin olisivat asiat, jos
säästöt olisi tuolloin tehty täysimääräisinä.
Hallitus hyväksyi helmikuussa ensi vuoden
menoille kehykset, joiden pohjalta vuoden
1993 talousarvio on nyt rakennettu. Kehyspäätöksellä tähdättiin siihen, että valtion menojen
reaalinen taso olisi vuonna 1995 sama kuin
viime vuonna. Näissä kehyksissä on myös pysytty, vaikka lähinnä kansainvälisen talouden
ongelmien jatkumisen vuoksi työllisyysennustetta on jouduttu tarkistamaan. Työllisyysmenojen ja korkokulujen kasvu on karsittu muista kohteista pois.
Säästötoimia tässä talousarviossa on liki 18
miljardia markkaa, joista noin 10 miljardia
markkaa edellyttää lakien muuttamista. Luultavasti koskaan ennen normaalioloissa ei ole
harjoitettu näin lyhyessä ajassa niin mittavaa
säästöpolitiikkaa kuin tänä ja ensi vuonna tehdään. Ennätys ei jää kuitenkaan pitkäaikaiseksi, sillä seuraavina vuosina säästöjä on pakko
jatkaa.
Tavanomaisen talouskehityksen vallitessa jo
toteutetut ja nyt esitettävät säästöt johtaisivat
valtion menojen jyrkkään vähenemiseen. Nyt
väheneminen on vain lievää, koska työttömyydestä ja lainanotosta johtuvat menot ovat moninkertaistuneet. Työttömyydestä johtuvien menojen kasvu peittää suurelta osin alleen ennätykselliset säästötoimet. Valtion menot vähenevät
ensi vuonna .reaalisesti parilla prosentilla, kun
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pankkijärjestelmän vakauttamiseen ohjattavia
menoja ei oteta huomioon.
Valtion menojen taso ilman jo toteutettuja ja
nyt esitettäviä säästötoimia olisi kestämätön.
Sen kanssa ei kunnialla enää selvittäisi. Jos
jollakin on toisenlainen käsitys, sellaisen kannan
tueksi on lupa odottaa yksityiskohtaiset, huolellisesti mietityt perustelut. En usko tällaisia perusteluja löytyvän. Säästölinja onkin ainoa mahdollinen.
Talousarvion säästöt kohdistuvat hyvin laajasti valtiontalouteen, niin tulonsiirtoihin kuin
hallinnon toimintoihin. Juustohöylää ei ole haluttu eikä voitukaan käyttää, mutta on selvää,
että 18 miljardin markan säästöpotin kerääminen järkevällä tavalla on mahdollista vain lukuisista eri kohteista.
Talousarviossa esitetty säästöjen kohdentuminen ei suinkaan ole ainoa mahdollinen. Säästöjä voidaan kohdentaa muullakin tavalla, mutta mikään tapa ei ole tuskaton. Jokaisen määrärahan leikkauksilla kosketaan vähintäänkin välillisesti aina joidenkin kansalaisten etuuksiin ja
elintasoon. Muunlaisia määrärahoja budjetissa
ei ole.
Hallituksen linjana on ollut kohdentaa säästöjä erityisesti sellaisiin kohteisiin, jotka tuottavat pysyviä ja eräät jopa vuosittain kertautuvia
tuloksia. Erityisesti on haluttu pureutua vinoutuneisiin rakenteisiin. Niinpä talousarvioon liittyy lukuisia esityksiä mm. sosiaaliturvan nykyistä tarkemmasta suuntaamisesta tukea eniten tarvitseville, maatalouden hintamuutosten omavastuun nostamisesta, työllisyyspolitiikan painopisteen siirtämisestä aktiivisiin toimiin, asuntotuotannon määrärahojen käytön tehostamisesta,
keskushallinnon karsimisesta, eläkejärjestelmien
muuttamisesta sekä valtion henkilöstön määrän
supistamisesta ja etuuksien muuttamisesta yksityistä sektoria vastaaviksi.
Kaikki merkittäviä lisämenoja aiheuttavat
uudistukset on siirretty tuonnemmaksi. Säästötoimien ulkopuolella on pidetty kansalaisten
varsinainen perusturva ja avoimen sektorin toimintaedellytysten kannalta keskeiset määrärahat.
Hallitus päättää erikseen työllisyystilanteen
parantamiseksi tarvittavista määrärahojen uudelleenkohdentamisista ja muista toimenpiteistä
syksyn lisäbudjetin yhteydessä. Hallitushan on
käynnistänyt useita selvityksiä, joilla pyritään
nykyisten määrärahojen entistä vaikuttavampaan käyttöön työllisyystilanteen parantamiseksi. Varsinkin nuorten työttömyys on noussut niin

korkeaksi, että tilanteen lieventäminen vaatii
erityisiä toimenpiteitä. Koko maan tulevaisuuden kannalta on tärkeää huolehtia siitä, että
lamankin oloissa nuoret pääsevät oman elämän
alkuun kohtuullisin ehdoin.
Arvoisa puhemies! Toivottavaa on, että säästämisen tarve vihdoin myönnettäisiin kaikissa
eduskuntaryhmissä. Eduskuntakeskustelussa on
hyvä pitää mielessä, että etenkään suurin oppositiopuolue ei ole suinkaan synnitön sekään valtiontalouden paisuttamisessa ja niiden menoautomaattien keksimisessä, jotka nyt uhkaavat tukehduttaa kaiken muun taloudellisen toiminnan.
Säästökohteista pääsemme varmaankin syksyn
kuluessa keskustelemaan. Mielenkiinnolla odotetaan, millaisia kohteita oppositiolla on tarjottavanaan. Säästäminen ei ole suinkaan loppumassa, vaan vasta alkamassa. Valtiontalouden
tilanne tulee olemaan varsin kireä vielä monen
vuoden ajan. Mutta mitä nopeammin julkiset
menot pystytään sopeuttamaan kansantalouden
kantokykyyn, sitä helpommalla päästään. Kipeiden leikkausten pitkittäminen tuottaa nautintoa
vain todellisille masokisteille.
Toivon, että budjetin eduskuntakäsittely sujuisi siinä järkähtämättömässä hengessä, joka on
valmistelua tähänkin asti leimannut ja jolla maa
on joskus ennenkin vaikeuksista kammettu. Jos
näin kävisi, loisi lopputulos ympäristöön vahvaa
uskoa kykyymme selviytyä tälläkin kertaa ongelmistamme.
Arvoisa puhemies! Pyydän, että puheenvuoroni ruotsinnos otetaan eduskunnan pöytäkirjaan.
Valtiovarainministeri Viinasen puhe on ruotsinkielisenä näin kuuluva:
Vår ekonomiska utveckling har länge varit en
serie missräkningar. Vi har kunnat skönja teeken
på en förbättring vid horisonten, men uppsvingets början har liksom horisonten hela tiden bara
flyttat sig längre bort.
Nu är läget i många avseenden ett helt annat.
Det är positivt att den statistikförda verkligheten
vittnar om väsentliga förändringar till det bättre.
Exporten är på snabb frammarsch. Tillväxttalen
är präktiga, och i fråga om exportvolymen håller
vi redan på att nå högkonjunktursnivå. Diagrammen över industriproduktionen visar också
på ett rappt uppsving. Trots att de otåligaste
observatörerna redan har hunnit förklara att de
dåliga tiderna i det närmare är över, är det skäl
att påminna om att många strukturella problem
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i vår ekonomi fortfarande väntar på sin lösning.
Ånnu fmns ingen anledning tili upprymdhet.
Det har inte varit någon överraskning att den
öppna sektom blivit starkare, eftersom så
mycket har gjorts till förmån för konkurrenskraften. Ekonomins tilistånd är emellertid en
fråga med två dimensioner. Som motvikt tili de
goda nyhetema från exportsektom har det hittills nästan bara funnits tråkiga saker att rapportera från hemmafronten. Den inhemska efterfrågan är fortfarande mycket svag. De minskade
investeringama försvårar sysselsättningsläget
och försämrar förutsättningama för ett ekonomiskt uppsving. Arbetslösheten har ökat ytterligare, eftersom lågkonjunkturen först i år på
allvar har slagit tili mot de arbetsintensiva servicebranschema. Den dåliga skörden bromsar
också totalproduktionens tillväxt.
Vi vadar alltså fortfarande omkring i bottendyn, men så värst mycket djupare kommer vi
knappast att sjunka. Snarare håller vi på att få
fast mark under föttema. På det torra börjar
ekonomin dock i egentlig mening vara först när
investeringama har kommit igång. Detta kommer i varje fall inte att ske inom det närmaste
året, eftersom mycket av kapaciteten är frigjord,
företagen redan från tidigare högt skuldsatta och
lönsamheten fortfarande svag. Investeringsviljan
försvagas också av den dyra skuldfinansieringen,
de höga räntoma.
Inte heller denna höst finns det en enda realist
som vågar gå i god för att tillväxten kommer i
gång. Vår ekonomi är nära knuten tili den
intemationella utvecklingen, som i sin tur är
förenad med stora risker. Vi har redan många
gånger blivit besvikna i våra förhoppningar om
draghjälp från utlandet, och inte heller nu ser
läget särskilt ljust ut. Det ekonomiska uppsvinget i Förenta statema är mycket osäkert. Japans
finansieringskris försvårar återhämtningen inom
världsekonomin och penningmarknaden i Europa belastas av en mycket hög realräntenivå.
Så länge den nuvarande räntenivån råder i
Europa finns det inte heller för oss något hopp
om väsentligt lägre räntor. Så pass nära är
ödesgemenskapen på finansmarknaden. Tyvärr
finns det inte anledning att hysa några större
förhoppningar om en snabb räntesänkning i
Europa.
De höga räntoma i Europa har tili stor del
sin förklaring i den tyska återföreningen. Det
finansieringsbehov och den ökade efterfrågan
som var en följd av denna återförening påskyndade i sin tur inflationen. Detta har pres-
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sat upp räntoma. Räntestegringen har spritt
sig från Tyskland tili andra håll i Europa, eftersom centralbankema har försökt förhindra
att valutoma försvagas.
På valutamarknaden har trycket växt som en
följd av den stora skillnaden i räntenivån mellan
Europa och Förenta Statema, men också på
grund av presidentvalet i Förenta Statema.
Trycket på pundet har ökat på grund av den
ekonomiska utvecklingen i landet. I Frankrike är
det mycket ovisst om Maastrichtavtalet kommer
att godkännas. Utgången av den folkomröstning
som skall hållas om knappt två veckor är av stor
betydelse för den europeiska unionen och valutasystemet.
Osäkerheten på den europeiska penningmarknaden tar sig uttrycket i höga räntor. Det är
olyckligt för oss att de ekonomiska randområdena och deras okända valutor drabbas hårdast. I
våra egna räntor har sedan gammalt ingått ett
visst "fjärrortstiliägg" som nu har vuxit i och
med att investerama håller sig tili mera kända
objekt, vilka upplevs som tryggare. Sverige ser
nu ut att hamna i samma situation, vilket ytterligare har försvårat vår situation.
Skillnaden mellan våra räntor och de utländska förstoras av vår höga skuldsättningsgrad. Vår utländska nettoskuld hör tili de högsta
bland de västliga industriländema, och den offentliga sektoms skuldsättning är stadd i mycket
kraftig tillväxt. Ä ven om inga allvarliga tvivel
ännu har riktats mot vår förmåga att sköta våra
skulder, är det ett vamingstecken att de intemationella kreditklassificeringama försämrats.
Man har lagt märke till våra problem, och för att
få låna mera måste vi nu betala ännu högre
räntor än förr. Desto högre, ju mera vi låter vår
situation försvagas.
Vi kan närma oss den intemationella räntenivån om vi lyckas eliminera dessa extra Finlandtillägg. Också det skulle betyda några procentenheter, vilket skulle främja investeringsverksamheten och saneringen av ekonomin. Skäliga räntor får vi emellertid inte förrän de internationella räntoma sjunker.
De senaste dagamas oroligheter på finansmarknaden är av europeiskt ursprung, men där
finns också en ordentlig portion av den överspändhet som är typisk för valutamarknaden.
Klart är att regeringen fortsätter sin ekonomiska
politik för att hålla markens värde stabilt och att
Finlands Bank igen vid behov använder räntevapnet för att hålla valutareserven på en skälig
nivå. Det vore önskvärt om man i den här salen
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kunde låta bli att underblåsa oroligheteroa på
marknaden genom oöverlagt prat.
Till vår ekonomisk-politiska debattkultur hör
ett märkligt sökande efter undergörande knep,
som skulle kunna hjälpa oss att kringgå fakta
och undgå svåra men ofrånkomliga lösningar.
Knappt hade alla de som sysslar med att underminera markens värde tystats ner för ett ögonblick, förrän regleringsprofeteroa höjde sina röster. Den senaste formen av självbedrägeri verkar
vara tron att vi kan lösa våra ekonomiska
problem genom att öka varvtalen i sedeltryckeriet.
Det borde redan vara klart för alla att det i
dagens värld inte är möjligt att pressa ner räntorna med administrativa ukaser eller regleringsåtgärder. Det är nu en gång så att valutaströmmarnas riktning och valutareserven bestäms av den
risk som är förknippad med valutao och som är
mätbar genom räntoroa. En räntereglering skulle förutsätta en återgång till valutareglering och
till en djungel av allehanda begränsningar. Det
är svårt att tro att några andra än planhushållningens sista mohikaner verkligen skulle se en
sådan utveckling som önskvärd.
Sedelfinansiering har också erbjudits ut som
ett hokus-pokus-medel mot lågkonjunkturplågoroa. Trollkarlaroa har tydligen menat att staten borde finansiera sina utgifter genom att låna
från Finlands Bank, vilket de föreställer sig
skulle medföra att likviditeten ökar och t.o.m.
räntenivån sjunker. De har inte förstått att
Finlands Bank i ett sådant läge skulle vara
tvungen att på motsvarande sätt strama åt bankeroas betalningsberedskap genom sina marknadsoperationer. Annars skulle ju följden av den
ökade likviditeten och den sänkta räntenivån bli
en utströmning av valuta och slutligen en valutakris.
Sedelfinansieringen är i själva verket bara den
gamla inflationsdevalveringsmodellen i ny
förklädnad. Den som tror på den modellen kan
bekanta sig med dess mekanik och dynamik i
Ryssland, där sedelfmansiering har prövats i stor
omfattning.
Trick i stil med sedelfmansiering kunde lyckas
förr i tiden, då staten inte kunde låna från
utlandet och krediteroa reglerades i hemlandet.
Då kunde fmansministeroa knacka på hos hankeroa längs Alexen och be om lån - numera är
ju de rolleroa ombytta.
1 dag är läget ett helt annat: staten kan
operera på både den inhemska och den utländska penningmarknaden. Det finns ingen

orsak för staten att låna av Finlands Bank.
Finlands Bank kan också nu genom sina egna
åtgärder underlätta situationen på penningmarknaden i ett läge då statens upplåning stramar åt den. Problemet är att de interoationella
räntoroa och förtroendet för valutakurseroa
alltid styr den inhemska marknaden. Annars
krymper valutareserven, det kan vi inte förhindra. ·
Vi har alltså inte brist på sedlar utan på
valuta, och valuta kan vi inte börja trycka.
Regeringen bygger inte sin ekonomiska politik på trollkonster eller självbedrägeri. Vägen till
ekonomiskt uppsving är lång och svår, men det
fmns helt enkelt inga genvägar. Ut ur lågkonjunkturen kommer vi bara genom tillväxt i
produktioneo och exporten, genom att ändra
ekonomins strukturer och förbättra konkurrenskraften ytterligare.
Ett tråkigt men obestridligt faktum är att
underskottet i statsekonomin i år liksom nästa år
är alldeles för stort med tanke på samhällsekonomins utveckling. Statsekonomin var i stort sett i
balans ännu 1990, varefter underskottet började
jäsa över alla bräddar.
1 en färsk jämförelse som Oecd gjort är
utvecklingen av underskottet i Finlands statsekonomi helt i sin egen klass. Statens stora
upplåningsbehov medverkar till att den höga
räntenivån kvarstår och försvagar också direkt
bytesbalansen.
Det vore möjligt att krympa underskottet i
statsekonomin om skatteinkomsteroa ökade. Så
ser det dock inte ut att gå. På grund av den djupa
krisen i ekonomin har de influtna skatteintäkterna stampat på stället ända sedan 1989. Man har
försökt undvika att skärpa beskattningen för att
lågkonjunkturen inte skall förstärkas. Sålunda
sjunker skattegraden nästa år.
1 beskattningen sker en omfattande strukturell förändring, då vi inom kapitalbeskattningen
och beskattningen av företagsinkomster övergår
till en enhetlig relativ skattesats om 25 procent.
Reformen är viktigjust med tanke på förbättrandet av verksamhetsförutsättningaroa inom den
öppna sektoro.
Skattebördan i inkomstbeskattningen minskar nästa år, då de extra förhöjningaroa av de
försäkrades socialskyddsavgifter slopas nästan
helt. Skattebördan i fråga om energikonsumtionen ökar däremot, avvägd enligt belastningen på
miljön. Men i den här budgeten rör vi oss inte
med några skatteskärpningar. De skulle inte
hjälpa oss upp ur dyn.
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Statsekonomins nettofmansieringsbehov börjar minska nästa år men uppgår ändå tili nära 50
miljarder mark. Statsskulden stiger nästa år tili
200 miljarder mark, vilket är nära fyra gånger
mera än för bara tre år sedan. Statens bruttoupplåningsbehov börjar röra sig närmare den övre
gränsen för vad som är möjligt än det gjort på
årtionden.
Statens snabba skuldsättning är ett enormt
problem både med tanke på hela samhällsekonomins funktion och med hänsyn tili möjligheterna
att föra en rättvis politik. Statens omfattande
operationer på penningmarknaden håller räntorna uppe. De begränsar också de finländska
företagens finansieringsmöjligheter, då staten
krafsar åt sig rubb och stubb av bankernas
Finlandkvoter. Talet om att Finlandkvoterna
skulle vara fyllda är inte längre hotbilder utan en
realitet som många företag redan upplever. Storleken av vår upplåning beskrivs väl av att Finland i sommar har hamnat bland de tre största
låntagarna på den internationella penningmarknaden, tilisammans med Världsbanken och Europeiska investeringsbanken.
1 rättvisans namn måste vi fråga oss viiken
rätt vår generation har att hålla fast vid en
konstlad, hög konsumtionsnivå genom att med
hjälp av en massiv statlig upplåning skjuta betalningen av utgifterna på framtiden. Redan kostnaderna för skötseln av skulderna växer med
rasande fart. Nästa år går det redan åt mera
medel till skötseln av räntorna på statsskulden
än t.ex. till försvaret. Ränteutgifterna inverkar
störande på statens möjligheter att sköta sina
egentliga uppgifter. År 1995 lägger staten ut
ungefär lika mycket på räntor, dvs. på inkomstöverföringar främst till utländska fmansiärer, som
på undervisning, vetenskap, forskning och kultur.
1 ljuset av dessa synpunkter kan pratet om
ytterligare stimulans genom ökad upplåning
lämnas åt sitt eget värde. Det förefaller som om
man i allt högre grad skulle inse detta också till
vänster i salen. Småningom börjar man förstå att
man inte samtidigt kan kräva åtgärder som
sänker räntenivån och ökar upplåningen.
Det har varit svårare än någon från början
kunde tro att frysa ner statens utgifter för hela
valperioden på det sätt som sägs i regeringsprogrammet. Detta beror på arbetslösheten, som
vuxit explosionsartat, och på den tillväxtautomatik i fråga om de statliga utgifterna som är
bunden till arbetslösheten. För att i detta läge
dämpa utgiftsökningen har man tvingats fatta
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många svåra och tråkiga beslut. Trots detta ökar
statens utgifter i år med cirka 4,5 procent, om
man inte räknar med de utgifter som är avsedda
för stabilisering av banksystemet. 1 fjol var
tillväxten i statens utgifter över 14 procent. Ä ven
en blind kan se att en sådan överdimensionering
av den offentliga ekonomin inte kan fortsätta
samtidigt som landets totalproduktion krymper.
Denna utgiftsökning har uppstått trots att
sparlagar gällande nära 4 miljarder mark har
trätt i kraft i år. Regeringen föreslog ju i föregående budget betydligt fler inbesparingar, som
dock inte, medan den gamla statsförfattningen
var gällande, kunde genomföras. Då var det
ytterst få som trodde att inbesparingarna var
nödvändiga. Vi hade haft det bättre nu, om
inbesparingarna då hade gjorts till fullo.
Regeringen godkända i februari ramar för
nästa års utgifter. Dessa ramar ligger till grund
för 1993 års budget. Syftet med rambeslutet var
att den reella utgiftsnivån 1995 skulle vara densamma som i fjol. Dessa ramar står fast, trots att
det varit nödvändigt att justera sysselsättningsprognosen närmast på grund av att problemen i
den internationella ekonomin fortsätter. De medel som tillväxten i sysselsättningsutgifterna och
räntekostnaderna kräver har tagits från andra
objekt.
Sparåtgärder ingår i budgeten för nästan 18
miljarder mark, varav cirka 10 miljarder mark
förutsätter lagändringar. Antagligen har det aldrig tidigare i normalförhållanden på så kort tid
bedrivits en så omfattande sparpolitik som i år
och nästa år. Rekordet blir dock inte långlivat,
för sparandet måste fortsätta de följande åren.
De inbesparingar som redan genomförts och
de som nu föreslås skulle i en tid av normal
ekonomisk utveckling leda tili en plötslig och
radikal minskning i de offentliga utgifterna. Nu
är minskningen liten, eftersom de utgifter som
orsakas av arbetslösheten och upplåningen har
mångdubblats. Tillväxten i arbetslöshetsutgifterna slukar en stor del av de rekordartade sparåtgärderna. Statens utgifter minskar nästa år reellt
med ett par procent, om utgifterna för stabilisering av banksystemet inte beaktas.
Utgiftsnivån skulle utan de sparåtgärder som
redan genomförts och de som nu föreslås vara
ohållbar. Vi skulle inte kunna klara den .med
äran i behåll. Om någon är av annan åsikt har vi
lov att vänta oss en detaljerad, noggrant genomtänkt motivering tili stöd för den åsikten. Jag
tror inte att någon sådan motivering finns. Sparlinjen är den enda möjliga.
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lnbesparingama i budgeten drabbar i mycket
stor omfattning statsekonomin, de skär både i
inkomstöverföringama och i de administrativa
funktionema. Man har inte velat och inte heller
kunnat använda osthyveln, men det är klart att
inbesparingar om 18 miljarder mark på ett förnuftigt sätt måste skrapas ihop på många olika
håll.
Den inriktning av inbesparingama som föreslås i budgeten är ingalunda den enda möjliga.
lnbesparingama kan inriktas också på andra
sätt, men inget sätt är smärtfritt. Varje nedskärning i anslagen berör alltid åtminstone indirekt
någon medborgares intressen och levnadsstandard. Det fmns ju inga andra slags anslag i
budgeten.
Regeringens linje har varit att inrikta inbesparingama i synnerhet på sådana mål som medför
bestående och i vissa fall t.o.m. årligen återkommande resultat. Speciellt har man velat ta itu
med snedvridna strukturer. Till budgeten ansluter sig alltså talrika propositioner genom vilka
bl.a. socialskyddet mera exakt än hittills skall
inriktas på dem som är i störst behov av stöd,
självrisken vid prisförändringar inom lantbruket
skall höjas, tyngdpunkten inom sysselsättningspolitiken förskjutas till aktiva åtgärder, användningen av anslagen för bostadsproduktion göras
effektivare, centralförvaltningen gallras, pensionssystemen revideras samt statens personai
minskas och förmånema förändras så, att de
motsvarar villkoren inom den privata sektom.
Alla reformer som medför betydande extra
utgifter har uppskjutits till en senare tidpunkt.
Medborgamas egentliga grundskydd och de anslag som är centrala med tanke på den öppna
sektoms verksamhetsförutsättningar har lämnats utanför sparåtgärdema.
Regeringen bestämmer separat om en nyinriktning av anslag och andra åtgärder för att
förbättra sysselsättningsläget i samband med
höstens tilläggsbudget. Regeringen har ju satt
igång flera utredningar i syfte att tillse att de
nuvarande anslagen används ännu effektivare
för att förbättra sysselsättningsläget. 1 synnerhet
arbetslösheten bland ungdomar har blivit så hög
att det nu krävs specialåtgärder. Med tanke på
hela landets framtid är det viktigt att se till att de
unga också under dåliga tider kan börja leva sitt
eget liv på skäliga villkor.
Det vore önskvärt att alla riksdagsgrupper
äntligen skulle medge att sparandet är nödvändigt. 1 riksdagsdebatten är det bra att hålla i
minnet att det största oppositionspartiet är långt

ifrån oskyldigt till att statsekonomin har svällt ut
och till den utgiftsmekanik som nu hotar att
kväva alla annan ekonomisk verksamhet. Vi får
säkert under höstens lopp tillfålle att diskutera
sparobjekten- intresset är stort för vilka objekt
oppositionen har att erbjuda. Sparandet är ingalunda snart över, utan det har just börjat. Statsekonomin kommer att vara ansträngd i många år.
Men ju snabbare vi kan anpassa de offentliga
utgiftema efter samhällsekonomins bärkraft,
desto enklare kommer vi undan. Att skjuta upp
de smärtsamma nedskämingama ger njutning
bara åt verkliga masochister.
Jag hoppas att riksdagsbehandlingen av
budgeten kommer att fortskrida i samma orubbliga anda som hittills har präglat beredningen
och genom viiken landet också förr har tagit sig
ur svårigheter. Om det går som jag hoppas,
kommer slutresultatet att hos omgivningen ingjuta en stark tro på vår förmåga att också
denna gång komma till rätta med våra problem.
Ensimmäinen varapuhemies:
Asian käsittely keskeytetään.
1) Eduskunnan pankkivaltuusmiesten kertomus
vuodelta 1991
Ainoa käsittely
Kertomus n:o 2
Talousvaliokunnan mietintö n:o 26
Ensimmäinen varapuhemies:
Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 26.
Keskustelu jatkuu:
Ed. S e p p ä n e n : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että eduskunta hyväksyisi seuraavan perustelulausuman:
"Eduskunta toteaa, että eduskunnan pankkivaltuutettujen kertomuksen mukaan Suomen
rahapolitiikan perusteena on vakaa markka,
jonka ulkoinen arvo on mahdollisimman muuttumaton, sekä pyrkimys alhaiseen inflaatioon.
Lisäksi eduskunta toteaa, että pääministeri Esko
Ahon mukaan Suomi pyrkii täyttämään Euroopan rahaunionin perustana olevat niin sanotut
Emu-kriteerit jo lyhyellä aikavälillä, vaikka
EY:n Maastrichtin asiakirjojen mukaan kaikki
EY:njäsenmaat eivät ole sitoutuneet vastaavaan
politiikkaan edes vuoteen 1999 mennessä.
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Eduskunnan pankkivaltuutettujen kertomuksen käsittelyn yhteydessä on edelleen käynyt
ilmi, että hallituksen talouspolitiikan perusteisiin
kuuluu se, että korot voivat vapaasti olla korkealla ja että kansantaloudessa työllisyys saa vapaasti heikentyä rahapoliittisten tavoitteiden ja
Emu-kriteerien toteutumiseksi. Näin työttömyys
hyväksytään yhteiskuntapolitiikan välineeksi.
Tämän johdosta eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."
Mitä tulee tähän taloudelliseen tilanteeseen,
mikä meillä tällä hetkellä on, kuulimme juuri
valtiovarainministerin hallituksen puolesta esittävän analyysin tilanteesta. Mutta valtiovarainministerin tehtävänä ei ole vain esitellä analyyseja tilanteesta. Valtiovarainministerin tehtävänä
on esitellä sellaista politiikkaa, jolla päästään
haluttuihin tavoitteisiin. Epäilemättä tällä politiikalla, joka meillä nyt on käsillä, päästään
niihin tavoitteisiin, joihin hallitus pyrkii. Hallituksen keskeisiä tavoitteitahan ovat, ja niille
ovat kaikki muut tavoitteet alisteisia, muuttumaton valuuttakurssi, alhainen inflaatiotavoite ja
ns. Emu-kriteereiden toteutuminen lyhyellä aikavälillä. Kun näihin tavoitteisiin pyritään, silloin kansantaloudessa muuttujia ovat korot ja
työllisyys. Hallituksen politiikkaan kuuluu, että
hallituksen tavoitteisiin pääsemiseksi korot ovat
korkealla, korot saavat olla korkealla ja työttömyys saa lisääntyä. Työttömyyttä ei torjuta.
Jos hallituksen tavoitteena olisi muu kuin
muuttumaton valuuttakurssi, alhainen inflaatioprosentti ja Emu-kriteereiden täyttyminen, hallituksen täytyisi esittää toimenpiteitä, joilla niihin
muihin tavoitteisiin päästäisiin. Mutta nyt niitä
toimenpiteitä ei ole esitetty, jolloin hallituksen
tavoitteisiin kuuluvat myös korkeat korot ja
korkea työttömyys.
Pääministeri Aho ja nyt myös valtiovarainministeri Viinanen ovat viimeisen viikon aikana
ilmoittaneet selkeästi, että korot eivät juuri tästä
alene. Siis nyt on myönnetty se, että korkotaso
on maassamme korkealla, reaalikorot ovat läntisen maailman korkeimpia ja hallituksella ei ole
käsissään mitään sellaisia toimintamahdollisuuksia, joilla korot saataisiin alenemaan. Kädet
on nostettu pystyyn korkojen edessä.
Toinen asia, joka vielä täytyy myöntää rehellisyyden nimissä, on se, että hallitus on nostanut
kätensä pystyyn myös työllisyyskysymyksissä.
Hallitus on tuottanut politiikallaan maahan
400 000 työtöntä, ja työttömien määrä lisääntyy,
eikä ole näköpiirissä se, että työttömyys kääntyisi Suomessa laskuun.
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Kaikki tämä johtuu osittain siitä, että pullon
henki on päästetty irti, ja kun se on kerran
päästetty irti, niin sitä ei saada takaisin tungetuksi sinne pulloon. Hallituksen menetelmillä
sitä ei edes pyritä saamaan takaisin pulloon
huolimatta siitä, että se vaurioittaa suomalaista
kansantaloutta.
Työttömyys on Suomen kansantalouden pahin vaurio. Työttömyys lisää valtion budjettialijäämiä. Työttömyys pakottaa Suomen velkaantumaan lisää. Työttömyys johtaa kaikkiin niihin
ongelmiin, joista valtiovarainmin~steri meille
uhkakuvia maalasi ja joihin hallituksella ei ole
lääkkeitä käytettävissä, ei ole lääkkeitä, kun ei
ole halua vaihtaa tätä tilannetta, joissa korkeat
korot ja työttömyys hyväksytään yhteiskuntapolitiikan välineiksi.
Meillä on nyt kokoomus näyttänyt viiden
vuoden ajan, millaista politiikkaa maassa harjoitetaan silloin, kun kokoomus on hallitusvastuussa. Kokoomus ja markkinavoimat ovat ajaneet
tämän kansantalouden alas. Tämä kansantalouden alasajo on johtanut siihen, että meillä on
historiamme syvin lama ja myös ennätysmäärä
konkursseja. Yritykset eivät pysty näissä olosuhteissa toimimaan eivätkä tämän hallituksen toimeenpanovallan aikana pysty lamaa torjumaan
omilla työllistävillä toimenpiteillään.
Arvoisa puhemies! Me kävimme käsillä olevassa pankkivaltuusmiesten kertomuksesta viime tiistaina laajan keskustelun, jossa esitettiin
runsaasti kritiikkiä sitä rahapolitiikkaa kohtaan,
jota hallitus on harjoittanut. Hallitus pyrkii
pitämään rahapolitiikkaa koskevan keskustelun
näiden seinien ulkopuolella, mutta mielestäni
eduskunnan ei kannata siihen suostua. Meille on
tulossa EY-jäsenyyden myötä sellainen uusi keskuspankkipolitiikka, että Suomen Pankki otetaan pois kokonaan poliitikkojen valvonnasta.
Suomen Pankista tulee osa Euroopan keskuspankkijärjestelmää, jossa määräykset annetaan
meille muista maista. Poliitikot eivät pysty vaikuttamaan sen jälkeen Suomen rahapolitiikkaan. Suomen Pankin pääjohtajasta tulee erottamaton. Tältä osin yksi politiikan osalohko, rahapolitiikka, katoaa poliittisesta vaikutuspiiristä
kokonaisuudessaan. Tältä osin hallituksen politiikka on esivalmistelua sitä tilannetta varten,
että Suomen kansantalouteen ei voitaisi vaikuttaa Suomesta käsin Suomen oman kansan toimesta, Suomen kansan edustajien toimesta. Mielestäni tällaiseen tilanteeseen ei ole syytä alistua,
vaan eduskunnan on otettava itselleen valta
myöskin rahapolitiikassa.
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Jos kokoomuksen vaihtoehto on tämä: korkeat korot, korkea työttömyys, yritysten konkurssien uudet suomenennätykset ja näköpiirissä
olevaan tulevaisuuteen ulottuva lama, tällä menetelmällä emme voi enää jatkaa eteenpäin tämän kansantalouden kehittämistä emmekä isänmaan asian edistämistä. Turhaa tänne meille
manataan Venäjää malliksi. Pian Venäjälle käy
Suomi kielteisestä esimerkistä siitä, mitä tapahtuu, kun valtiossa porvarillinen valta saa vallan.
Kehottaisin Venäjän porvareita, jotka tällä hetkellä ovat siellä vallassa, varomaan niitä esikuvia, joita Suomen porvarit heille antavat talouspolitiikan harjoittamisesta. Tämä kehitys, jonka
porvarihallitus on meillä nyt saanut viime kädessä aikaan, on sen tyyppinen, että Venäjän porvarit ajautuvat myöskin suureen luottamuspulaan
oman kansansa parissa, niin kuin Suomen porvarit ovat ajautuneet erittäin suureen luottamuspulaan Suomen kansan parissa harjoittamanaan
politiikalla.
Arvoisa puhemies! Toivon, että siinä äänestyksessä, luottamuslauseäänestyksessä, jonka
täällä tänään suoritamme, kansanedustajat pyrkisivät säilyttämään maassa oman mahdollisuuden vaikuttaa omaan kansalliseen politiikkaamme ja lopettaisivat tämän EY:n peesaamisen siltä
osin, kuin kysymyksessä on kansantalouden etujen vastainen asia, saksalaismallinen talouspolitiikka, jota Saksa ei tänä päivänä harjoita, ja
myöskin pysyvät vauriot nuorten ihmisten elämässä, kun mitään toivoa paremmasta ei ole ja
mitään toivoa paremmasta hallitus ei pysty kansakunnalle tarjoamaan.
Ed. Särkijärvi merkitään läsnä olevaksi.
Ed. S k i n n a r i (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Ed. Seppäsellä on eräiltä osin
vankka usko, vaikka hän ehkä sitä ei itse toivokaan, siihen että Euroopan rahaunioni toteutuisi. Itse en kuitenkaan enää ole siitä niin
vakuuttunut, että näin kävisi, päinvastoin. Ellei siihen nyt pystykään Suomen kansa eikä
Esko Seppänen, niin luulen, että ranskalaiset
ovat ne, jotka tämän tulevat omalla äänestyskäyttäytymisellään hajottamaan. Minusta se
on erittäin hyväkin asia siinä mielessä, että
kyllä itsenäisen kansakunnan eräitä tärkeitä
tunnusmerkkejä on paitsi oma lippu ja oma
markka myös oma armeija, johon nähtävästi
Tanskankin kansanäänestys viime kädessä sor-

tui. Mitään näistä he eivät halunneet käytännössä menettää.
Tässä mielessä ed. Seppäsen uho oli täysin
oikea. Vaikkei vastauspuheenvuorossa voi kannattaa sitä, että hallitus kaadetaan, niin periaatteessa kannatan ja toivon, että joku muu varsinaisessa puheenvuorossa sitä kannattaa. Tulen
äänestämään hänen epäluottamusesi tyksensä
puolesta, koska Suomen hallitus ja Suomen
Pankki ovat tämän maan ajaneet todella vaikeaan tilanteeseen.
Kun ed. Seppänen viittasi Suomen Pankin
hallintoon, niin Suomen Pankin johto sai 80luvun lopulla kaikki ne valtuudet, mitkä se
halusi, koska se perusteli senaikaisessa pankkivaliokunnassakin sitä, että nämä asiat ovat niin
vaikeita ja niitä ratkaisuja pitää tehdä niin nopeasti, niin kuin tietysti kasinotaloudessa tehtiin,
että ainoastaan ammatti-ihmiset pystyvät tekemään näitä ratkaisuja. Tässä sitä käytännössä
ollaan: Ammatti-ihmiset ovat näitä tehneet, erityisesti Suomen Pankin johdossa.
Ed. M ä k i - H a k o 1a (vastauspuheenvuoro): Rouva puhemies! Ensiksikin ed. Seppäselle:
Ranskalaisten menettely ei ratkaise sitä, mitä
Suomessa tapahtuu. Nämä syyt, joiden vuoksi
mm. korkokanta on näin korkea, ovat Suomen
sisäisiä asioita, nimenomaan valtiontalouden alijäämän aiheuttamia. Se on ensimmäinen tosiasia.
Sitten haluan todeta, että pankkivaltuuston
johtosäännön 3 §:n mukaan valtuutettujen "tulee kaikessa toiminnassaan niin menetellä, että
Suomen raha säilyttää laissa säädetyn arvonsa". Minä olen seurannut ed. Seppäsen kannanottoja mm. eilen tv:ssä. Hänen ainut vaihtoehtonsa näytti olevan: pannaan setelikone
pyörimään.
Rouva puhemies! Jos ei mitään muuta keinoa
ole, minä kehotan ed. Seppästä katsomaan varoittavasti itään. Siellä pyöritettiin setelikonetta
viime vuoden aikana yötä ja päivää, ja enemmänkin olisi ollut toivetta, jos olisi ollut setelikoneessa reserviä. Ruplan arvo on pudonnut murto-osaan setelikoneen pyörittämisen takia. Tämä
ei ole mikään keino. Se on juuri vastoin niitä
periaatteita, mitä pankkivaltuutettujen pitää
noudattaa pitääkseen Suomen rahan siinä arvossa, mitä laissa on säädetty.
Ed. Laakso (vastauspuheenvuoro): Rouva
puhemies! Ed. Seppänen viittasi aivan oikein
siihen, että ministentaho ja Viinanen toteavat
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nyt, että korot tulevatkin pysymään varsin korkealla. Tässä suhteessa hallitus on täydellisesti
muuttanut kantansa. Historioitsijoille tulee olemaan mielenkiintoinen tehtävä luetella ne pääministeri Ahon puheet, joissa hän on luvannut
kulloistenkin hallituksen päätösten alentavan
korkoa.
Palautettakoon arvoisten kansanedustajien
mieliin mm. se, että Ahon mukaan korot tulevat
alenemaan, kun Suomen markka sidotaan
ecuun. Näin ei käynyt. Ahon mukaan korot
tulevat alenemaan, kun vuoden 92 budjettiesitys
annettiin eduskunnalle. Näin ei käynyt. Ahon
mukaan korot tulevat alenemaan, kun vuoden
92 budjettiesitys hyväksytään. Näin ei käynyt.
Ahon mukaan maltillinen tuporatkaisu alentaa
korkoja. Näin ei käynyt. Ahon mukaan EYpäätös tulee alentamaan korkoa. Näin ei käynyt.
Ahon mukaan säästöpäätökset alentavat korkoa. Näin ei käynyt. Kuka voi enää luottaa
tällaiseen hallitukseen? Ei kukaan.

suhteessa hyvä, että kun on vakaa talous, häiriöitä esiintyy vähemmän. Se merkitsee, että kun
sitoudutaan siihen, että ei devalvoida, niin talouselämän toimintaedellytykset ovat vakautetut. Myös se merkitsee sitä, että inflaatio on
näissä olosuhteissa alhainen ja se pitää pitää
alhaisena. Pyörät pysyvät pyörimässä tämän
alhaisen inflaation johdosta.
Ed. Laakso viittasi eräisiin pääministeri Ahon
puheenvuoroihin. Täytyy todeta, että jos mitään
näistä toimenpiteistä ei olisi toteutettu, olisitte
varmasti sanonut, että hallitus on toimeton. Tuo
koko luettelo osoitti, kuinka paljon toimenpiteitä hallitus tosiasiassa on tehnyt. Olennaista on
se, että jos näitä toimenpiteitä ei olisi toteutettu,
meillä olisi varmasti huomattavasti korkeampi
korko. Mutta valitettavasti me tänä päivänä
maksamme viime marraskuun devalvaatioratkaisun seurauksia. Kun Suomi kerran devalvoi,
siitä on tehty johtopäätös, että Suomeen ei tässä
suhteessa voi luottaa. Siinä on korkean koron
syy.

Ed. S a s i (vastauspuheenvuoro): Arvoisa
puhemies! Ed. Seppänen täällä kuvaili kansantalouden ongelmia. Ne ongelmat ovat helposti
luettavissa budjettikirjasta, ja siltä osin ed.
Seppänen on varmasti hallituksen kanssa samoilla linjoilla. Mutta en kyllä havainnut ainoatakaan keinoa tilanteen parantamiseksi ed.
Seppäsen puheenvuorossa. Viime keväänä hän
puhui velkaelvytyskeinosta, mutta hän on itsekin luopunut siitä. Toivoisin konkreettisia
vaihtoehtoehdotuksia niille ehdotuksille, mitä
hallitus tekee.
Hän arvosteli puheessaan voimakkaasti sitä,
että markkinavoimat on päästetty valloilleen.
Mikä on vaihtoehto? Sääntelytalous. Meillä on
historiallinen esimerkki sosialistisista maista,
jotka hän itsekin nykyään tuomitsee, joissa
markkinoita ei ollut, joissa kyettiin tuhoamaan
kokonainen yhteiskunta vuosikymmenien kuluessa. Vain markkinavoimat kykenevät pitämään huolta siitä, että talous toimii tehokkaasti.
Hän moitti myöskin ns. saksalaista talousmallia. Tiedämme, että ed. Seppänen vielä viime
syksynä voimakkaasti puhui devalvaatiosta. Tiedämme myöskin, minkälaisia ovat devalvaatiotaloudet. Otetaan Englanti esimerkkinä. Kun
siellä on epävarmuutta devalvaatiosta, Englannin talous ei ole kyennyt toipumaan. Jos otamme
Etelä-Amerikan maita, niin näissä maissa jatkuva devalvaatiokierre tuhoaa kokonaan talouden.
Tosiasia on, että saksalainen talousmalli on siinä

Ed. A i t t on i e m i (vastauspuheenvuoro):
Rouva puhemies! Minä en voi tukea ed. Seppäsen pontta ja toivon, että eduskuntaryhmän
jäsenetkään eivät sitä tee. Ed. Seppäsellä, samoin
kuin vasemmistoliitolla yleensä, on tapana etsiä
nousutuulia ja poimia rusinoita kakusta. Ed.
Seppänen aikanaan pelailijälkiheikkiä devalvaatiokysymyksessä, väitti olleensa devalvaation
kannalla. Mistään ei löydy sanaakaan siihen
suuntaan paitsi jälkiheikkipuheista vuonna 1991
syksyllä. Sen jälkeen pankkivaltuusmiehenä hän
oli vaatimassa 10 prosentin devalvaatiota, kun
14:kin oli liian pieni. Minä en ymmärrä, mikä oli
ed. Seppäsen ajatus silloisena pankkivaltuusmiehenä siihen suuntaan, joka olisi ollut ehdottomasti tuhoisa.
Nyt hän on antanut ymmärtää puheissaan
eduskunnassa, niin kuin maalaistyttö latotansseissa, että hän on sillä kannalla, että Suomessa pitäisi setelikoneet panna pyörimään, antanut ymmärtää, mutta yhtään kertaa ei ole sanonut sitä todellisuudessa sillä tavalla, ettei
joutuisi siitä vastaamaan, vaan voisi ottaa
kumman kannan hyvänsä perustellusti näissä
asioissa.
Nyt kun katsotaan tätä hänen ponttaan, siinä
selitellään vanhoja asioita, jotka osin pitävät
paikkansa. Mutta siinä ei ole yhtään ainutta
sellaista kohtaa, jossa hän ehdottaisi jotakin
tämän asian eteenpäinviemiseksi, asioiden parantamiseksi. Niin kuin täällä todettiin, pyöritel-
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lään samoja sanoja, joista voidaan tehdä jälkeenpäin minkälaisia johtopäätöksiä tahansa ed.
Seppäsen suosiollisella avustuksella.
Sitten vielä, jos rouva puhemies sallii, totean,
että ei kannata viitata Venäjän malliin. Siellä on
inflaatio 700 prosenttia, tiskit ja varastot tyhjinä,
tuotantokoneisto lamassa. Meillä on inflaatio
2,5 prosenttia, tiskit ja varastot täynnä, tuotantokoneisto odottaa, painetaanko nappia ja kutsutaan matit ja maijat töihin. Se on kokonaan
toisenlainen tilanne. Meillä ei kannata verrata
Venäjän tilannetta, jos puhutaan setelikannan
lisäämisestä.
Ed. Seppänen (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Me olemme tilanteessa, jossa
saksalainen malli on Saksan jälleenyhdistämisen
malli, ja sitä rahoitetaan tällä hetkellä korkeilla
koroilla. Saksa vie Euroopan rahoja itäosan
jälleenrakentamiseen, pitää korot korkealla. Sen
seurauksena muissa Euroopan maissajoudutaan
pitämään korkoja vielä korkeammalla. Tämä
vaikeuttaa myös Yhdysvaltojen tilannetta, ja
siellä presidentinvaalitaistelun takia korkotaso
on kolmisen prosenttia, mutta Saksan johdosta
myöskään Yhdysvalloissa nousu ei edes näin
alhaisella korkotasolla lähde käyntiin.
Me olemme siis tilanteessa, jossa sitoutuminen Saksan malliin, siihen klassiseen malliin,
merkitsee taistelua muuttumattoman valuuttakurssin ja alhaisen inflaation puolesta. Mutta
niin kuin täällä on tullut esille, korot joustavat ja
joustavat tässä tilanteessa ylöspäin. Työllisyys
joustaa, ja työllisyys joustaa työttömyyden suuntaan.
Kokoomuslaiset edustajat täällä puhuvat
sellaisesta tilanteesta, jossa hyväksytään heidän
toimintansa lähtökohdaksi työttömyyden kasvu. He asettavat tavoitteita, joille alisteisia
ovat sitten muut, mm. työllisyyskysymykset, ja
se on mielestäni vastuutonta suomalaisia kohtaan.
Ed. Mäki-Hakola, me emme voi taistella
Suomen markan arvon puolesta, jos suomalaiset eivät saa niitä markkoja käyttöönsä, jos
suomalaisten toimeentulo, joka on riippuvainen niistä markoista, loppuu. Meidän tehtävämme, ed. Mäki-Hakola, on myös pitää rahaa liikkeellä. Meidän tehtävämme on käyttää
rahaa sillä tavalla, että se edistää kansantalouden toimintaa, eikä niin kuin tänä päivänä,
kun se haittaa kansantalouden toimintaa. Meidän tehtävämme on harjoittaa rahapolitiikkaa,
ja rahapolitiikkaa ei ole vain se, että ajetaan

kansantaloutta alas. Se on väärää rahapolitiikkaa. Meidän täytyy vaihtaa käsityksiämme tästä politiikasta.
Ensimmäinen varapuhemies
(koputtaa): Kaksi minuuttia on kulunut!
Ed. P u 11 i aine n (vastauspuheenvuoro):
Arvoisa puhemies! On erinomainen asia, että ed.
Seppänen taktikoi sillä tavalla, että ministeri
Viinasen esittelypuheenvuoron jälkeen voidaan
tässä asiakohdassa käydä tämä talous- ja fmanssipoliittinen keskustelu.
Oli erinomaisen hyvä myös, että ed. MäkiHakola paljasti sen, kuinka kokoomuksella pallo on totaalisesti hukassa. Eilen ministeri Viinanen todistamaHa todisti, että korkeat korot johtuvat ulkoisista tekijöistä. Enkelikuorona taustalla lauloi pääjohtaja Sirkka Hämäläinen, että
näin on, näin on, näin on. Nyt ed. Mäki-Hakola
ilmoitti, että johtuu sisäisistä syistä, piste. (Ed.
Skinnari: Missä on enkelikuoro?) - Siinä ei
enkelikuoroa tarvita. Se on ed. Sasi, joka olisi
voinut jättää äskenkin sen puheenvuoron pitämättä, kun narahti kaikkeen, mihin narahtaa
voi.
Ei ole ihme, että kun tilanne on tällainen, niin
mitään todellista keinovalikoimaa istuvalla hallituksella ei ole tarjottavana. Sitä ei löydy budjettikirjasta. Sitä ei löydy tuosta esittelypuheenvuorosta, ei tästä keskustelusta, ei mistään. Siis
te olette totaalinen nolla.
Ed. Jaakonsaari (vastauspuheenvuoro):
Arvoisa puhemies! Ed. Mäki-Hakola ja ed. Sasi
ovat kehottaneet useampaan otteeseen ed. Seppästä katsomaan itään ja ottamaan sieltä surullisia kokemuksia. Minä kehottaisin edustajia
Mäki-Hakolaaja Sasia katsomaan vielä kauemmaksi itään eli Kaukoitään. Sielläkin on erittäin
surullisia kokemuksia siitä, mitä tapahtuu, kun
markkinavoimat ilman kesyttäjiä ovat liikkeellä.
Onko tämä se maa, josta malleja tällä hetkellä
otetaan? Halutaanko Suomestakin jonkun sortin
kyynärpääkapitalistien puuhamaata?
Tämä muuten näkyijuuri tänä päivänä budjetin julkistamistilaisuuden johdosta käydyssä keskustelussa, joka minusta osoitti täydellistä hallituksen antautumista korkeitten korkojen edessä
- nyt on ihan todistettavasti sanottu, että.< koroille ei voikaan mitään- ja täydellistä antautumista joukkotyöttömyyden edessä. Ei sanaakaan
ministeri Viinasen puheesta kuulunut työttömille
eikä minkäänlaista esitystä siitä, miten työttö-
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myyttä voitaisiin lievittää. Tämä hallitus on
kulkenut selvästi tiensä päähän, mikä näkyy
todellakin korkeina korkoina ja antautumisena
tälle tilanteelle.

tavoitteeksi ja palkankorotusvaatimukset vasta
toissijaisiksi. Mielestäni työllisyystilanne on niin
huolestuttava, että sen on oltava preferenssissä
ehdottomasti asia numero yksi.

Ed. M ä k i - H a k o 1 a (vastauspuheenvuoro): Rouva puhemies! Ensiksikään, ei missään
maassa eikä missään valtiossa ole voitu luoda
vankkaa ja lujaa taloutta heikolla markalla. Jos
itää halutaan väistää tässä tapauksessa, niin
katsottakoon Etelä-Amerikkaan. Hyvin nopeasti heikolla markalla tuhotaan todellinen vankka
talous. Tämä on niin päivänselvä asia, että sitä
vastaan on turha täällä kiistellä.
Ed. Pulliaiselle huomautan, että hän on ryhmittymästä, joka on näihin vuosiin asti saamannut politiikassa taloudellisen kasvun kirousta.
Nyt tämä on luultavasti teidän mallinne mukainen tilanne, että taloudellinen kasvu on ehtymässä. Vai onko ed. Pulliainen muuttanut tykkänään ajattelutapansa, onko hän kääntänyt takkinsa täysin toisin päin? Näin täytyy asia tänä
päivänä ymmärtää.

Ed. Lain e : Rouva puhemies! Sen, että yrityksillä on vaikeuksia, pienillä ja keskisuurilla
yrityksillä, ensisijainen syy on juuri korkorasituksen määrässä. Taas korkorasitus on erittäin
suuresti kiinni siitä politiikasta, jota maan hallitus ja Suomen Pankki ovat harjoittaneet.
Rouva puhemies! Tämä riittää perusteluksi
sille, että kannatan ed. Seppäsen tekemää perustelulausumaehdotusta.
Samalla totean, että olen viime tiistaina ilmoittanut kannattavani ja kannatin ed. Tuomiojan silloin tekemää perustelulausumaehdotusta. Sen kannatuspuheenvuoroni syy oli siinä, että
ed. Tuomioja kiinnitti huomiota juuri niihin
ongelmiin, joista vasemmistoliiton kansanedustajat viime keväänä puhuivat käsiteltäessä vakuusrahastoa. Viittaan mm. puheenvuoroihini 3.
huhtikuuta ja 28. huhtikuuta, joissa puheenvuoroissa vaadin valtiolle omistusoikeutta pankeissa
annettaessa vakuusrahaston varoja. Ed. Tuomiojan perustelulausumaehdotus tähtää tähän samaan, ja siksi olen ilmoittanut kannattavani sitä.

Ed. S a s i (vastauspuheenvuoro): Arvoisa
puhemies! Ed. Pulliaiselle haluan vain todeta
sen, että hän ei maininnut ainoatakaan keinoa,
jota vihreät voisivat käyttää tässä taloudellisessa
tilanteessa. Toivon, että hän vastauspuheenvuorossaan kertoisi edes yhden keinon.
Arvoisa puhemies! Ed. Seppäselle haluan todeta sen, että kokoomuksen mielestä tämän
hetken ylivoimaisesti suurin yhteiskunnallinen
ongelma on suurtyöttömyytemme, ja kaikki keinot on käytettävä näissä olosuhteissa työttömyyden torjumiseen ja työllisyystilanteen parantamiseen. (Ed. Rimmi: Puheita!)
Missä on perusongelma? Tilanne on se, että
jos ajattelemme yrityksen toimintaa, palkat ovat
yksi yrityksen kustannuksista. Jos yritys ei kannata, sen täytyy karsia kustannuksia. Tosiasia
on se, että joka tapauksessa mitä korkeammat
palkat ovat, sitä suurempi työttömyys meillä on.
Jos palkkoja kyetään alentamaan, silloin työllisyystilanne paranee ja työttömyys vähenee. (Ed.
Tuomioja: Haluaako edustaja hallinnollisesti
säädellä palkkoja?)
Haluan viitata siihen, että vasemmistoliitto on
vaatinut palkkojen voimakkaita korotuksia. Se
on kaikkein suurinta työttömyyspolitiikkaa,
mitä tällä hetkellä tässä maassa voi harjoittaa.
Kyllä mielestäni, kun syksyllä käydään työmarkkinaneuvotteluja, ammattijärjestöjen tulee asettaa työttömyys ja sen torjuminen tärkeimmäksi
183 220204C

Ed. H a a v i s t o : Arvoisa puhemies! Olin
pyytänyt vastauspuheenvuoroa ed. Mäki-Hakolalle. Sanon aluksi tässä, mitä siinä piti sanoa. Eli
hän alkoi mennä jo vähän vyön alle iskuissaan,
kun kertoi vihreiden aina halunneen juuri tällaista tilannetta eli talouden romahduttamista.
Vaikka olen pitkään toiminut vihreissä, en muista siellä koskaan kuulleeni puheenvuoroja, jotka
olisivat kannattaneet maan ajamista tällaiseen
tilanteeseen, joten se ehkä siitä.
Toinen asia, jonka hän toi esille, oli se, että
minkään maan taloutta ei ole rakennettu kuntoon muuten kuin vakaan markan tai vakaan
rahan oloissa. Näin varmasti on, että hallitsematon inflaatio ei ole kenellekään eduksi, mutta en
tiedä, ovatko suuret ikäluokat niin katkeria siitä,
että jonkinmoinen inflaatio aikanaan söi esimerkiksi heidän asuntolainansa jnp. Eli ei näissä
talouden kysymyksissä ihan mustavalkoisia totuuksia varmaankaan ole.
Puhemies! Suomen talouspolitiikkaa ja etenkin rahapolitiikkaa voi tänään kutsua varsin
hämmentäväksi. Hallitus ja Suomen Pankki ovat
ajaneet vakaan markan, pienen inflaation, julkisten menojen rajujen leikkausten politiikkaa, jonka teoriassa olisi pitänyt näkyä myös Suomen
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korkotason asettumisessa vakaaksi ja kohtuulliseksi. Näin ei ole kuitenkaan käynyt. Tämän
päivän lukemat heliborkoron osalta: kuukauden
helibor on 19 prosenttia, kolmen kuukauden 17.
Tilanne alkaa olla varsin kestämätön. (Ed. Tuomioja: Milloin tarkistitte viimeksi?)
Vakaan markan ja rajujen leikkausten politiikassa näyttää olevan vaarana päätyä vanhaan toteamukseen: leikkaus onnistuu mutta
potilas kuolee. Yrityksille ja kotitalouksille
korkeiden korkojen politiikka on kestämätön.
Se myös estää kotimaisen kysynnän käynnistymistä ja, mikä pahinta, estää kaiken yritteliäisyyden Suomessa tänä päivänä. Lainojen hinnat ovat huipussaan, ja lainojen vakuuksina
olleiden kiinteistöjen arvot ovat romahtaneet.
Tätä kautta myös usko yrittäjyyteen Suomessa
on alkanut horjua.
Hallituksen ja Suomen Pankin politiikka on
ollut kyllä omista lähtökohdistaan rationaalista,
mutta se näyttää unohtaneen sen seikan, että
taloudessa myös psykologisilla tekijöillä: mielikuvilla ja esimerkin näyttämisellä, on kerta kaikkiaan keskeinen rooli. Tästä ei voi ainakaan
ministeri Iiro Viinasen äskeistä puheenvuoroa
kehua. Se oli jollain tavalla sellaisen miehen
puheenvuoro, jolta siivet on katkaistu ja jolla ei
ole visioita siitä, mihin Suomea 90-luvulla kehitettäisiin.
Vaadittaessa harkittua elvytystä on toivottu,
että hallitus edes esimerkinomaisesti käynnistäisi
työllistäviä rakennus-, korjaus- tai liikennehankkeita tilanteessa, jossa kaikki investoinnit ja
uudet yritykset yksityisellä sektorilla ovat jäissä.
Tällä olisi meidän taloudessamme myös myönteinen psykologinen vaikutus, esimerkki siitä,
että joku uskaltaa käynnistää joitakin toimenpiteitä.
Tänä päivänä olemme kohottaneet käsitteen
markkinavoimat lähes jumalalliseen asemaan.
Mitä ne markkinavoimat Suomessa nyt käytännössä ovat? Ne eivät ole kuluttajia, jotka tekisivät ostopäätöksiä, ne eivät ole investoijia, jotka
tekisivät kauaskantoisia sijoituspäätöksiä.
Markkinavoimat ovat tällä hetkellä muutamien
kymmenien diilerien joukko, joka hihat ylös
käärittynä etsii päivän oikeaa hintaa markki·
noilla näyttöpääteruudustaan. Nämä "markki·
navoimat" eivät toimi kovin rationaalisesti ja
pitkäjänteisesti, vaan etsien nopeita voittoja ja
nopeata suojautumista.
Valuuttojen yhä ylikorkean koronkin aikana
virratessa ulos maasta Suomen markka on taas
lähellä tilannetta, jossa yritysten suojautumi-

nen devalvaatioriskiä vastaan on tullut niille jo
niin kalliiksi, että ne ajavat tilannetta devalvaatioon. Kansantaloutemme kannalta tämä
on varsin epärationaalista toimintaa, ja herää
kyllä kysymys, onko ja millä keinoilla kansantaloudella oikeus tällaista toimintaa vastaan
suojautua.
Näin ei voi jatkua. Tämän sanotaan olevan
esimakua EY:n talous- ja rahaliitosta Emusta,
jolloin herää kysymys, kannattaako sellaisessa
liitossa olla mukana. Olemme jo nyt luokan
mallioppilas, kun vertaamme monien EY-maiden talouden sopivuutta Emu-kriteereihin. Nykyisen talous- ja rahapolitiikan jatkuessa pidempään tulevat kriittiset äänenpainot Suomessa
paitsi Emua myös koko EY-jäsenyyttä vastaan
kasvamaan, koska hinta mm. 400 000 työttömän
ja ylikorkeiden korkojen muodossa eurooppalaisesta talouspolitiikasta on Suomelle liian kova.
Olisikin paikallaan, kuten muun muassa ed.
Tuomioja tiistain keskustelussa esitti, että työllisyyskriteeri otettaisiin myös mukaan Emun ehtoihin.
Arvoisa puhemies! Kovaa korkotasoa ovat
vielä hilaamassa ne pienemmät pankit, jotka
ovat käynnistäneet kilpailun pankkien ottolainauskoroista. Ei ole yhteiskunnan kannalta perusteltua antaa tukea pankkisektorille, jos yhteiskunnan tuen turvin käydään tällaista subventoitua kilpailua tallettajista. Tien päässä
näkyy joko kannattamattomien pankkien konkurssi tai pakkofuusio yhteiskunnan ohjauksessa. Valtion tulisi tukensa vastineeksi hankkia pankeissa sananvaltaa järkevien fuusiojärjestelyiden toteuttamiseksi. Samalla tulisi asettaa selkeä yläraja valtiontakauksen piirissä oleville pankkitalletuksille, kuten esimerkiksi
USA:ssa on laita. Täysi turva voitaisiin antaa
talletuksille esimerkiksi 100 000 markkaan asti,
mutta sen jälkeen tulisi jo tallettajankin kantaa
ainakin osa riskistä.
Suomen talous on ajettu kriittiseen pisteeseen,
joka merkitsee konkurssiaaltoa ja massatyöttömyyttä. Kun tämän myrskyn silmästä on selvitty, on varmistettava se, että yrittäjyyttä kaikin
tavoin kannustetaan ja luodaan mahdollisuus
nyt epäonnistumisen kokeneille yrittäjille päästä
takaisin liiketoimintaan. Konkurssilainsäädännön uusiminen on tässä mielessä myös kiireellinen tehtävä.
Arvoisa puhemies! Nykyinen hallitus on lähtenyt politiikassaan siitä, että sen arvoa ja uskottavuutta ei punnita niinkään täällä eduskunnassa, vaan se punnitaan ennen kaikkea
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markkinoilla. Nähdäkseni markkinat ovat nyt
puhuneet.
Ed. M. L a u k k a ne n (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Ed. Haavisto haluaa
luoda taas kerran sellaista kuvaa, että tämä
korkea korkotilanne olisi ikään kuin valitun
politiikan seurausta ja että korkea korot johtuisivat ikään kuin mielikuvista ja uskottavuudesta,
psykologiasta. Hän unohti kokonaan käsitellä
meidän reaalitaloutemme ongelmia. Ed. Haavisto, olisinkin vain retorisesti kysynyt, että jos
valtio liikkuu miljardiluokan velan ottajana joka
viikko ja maassa pankeilla on 50-60 miljardia
ulkona lainakantaa, josta ei saada korkoja eikä
lyhennyksiä sisään, mitä muuta korot voivat olla
kuin korkealla. Minusta tämä on se ydinkysymys. Niin kauan kuin reaalitaloudessa on mätäpaiseita ja ongelmia, ei millään mielikuvatempuilla, ed. Haavisto, meidän korkotasoamme
tulla laskemaan alas. Tämä sama asia ja sama
ydin koskee kaikkia muitakin eurooppalaisia
maita, jotka ovat samalla tavalla korkeiden korkojen kurimuksessa.
Korkea korkotaso on mittavan yhtälön seuraus, ja on aivan selvää, että se laskee vain äsken
mainittujen reaalitalouden ongelmien ratkaisemisen seurauksena ja sillä linjalla, mitä nyt
yritetään tehdä: aikaansaada tarvittavat säästöt
valtion tulo- ja menoarvioon, hoitaa pankkikriisi
ja aikaansaada sellainen tuloratkaisu, joka tähän
yhtälöön sopii. Vasta tällaisen yhtälön jälkeen
meillä on edellytykset siihen, että suomalainen
korkotaso laskee.
En henkilökohtaisesti _usko, että olennaista
muutosta korkotasoon tulee tapahtumaan kovin
pitkään aikaan. En usko myöskään siihen, että
olennaista muutosta korkeaan työttömyyteen
tulee tapahtumaan pitkään aikaan, ennen kuin
maahan saadaan terveitä, kilpailukykyisiä, palkanmaksukykyisiä yrityksiä. Vain sitä kautta
terveellä tavalla luodaan uusia työpaikkoja.
Ed. Haavisto, ei tällaisia ratkaisuja tehdä
mitään Emua tai EY:tä varten. Ne ratkaisut on
tehtävä huolimatta Emusta ja EY:stä. Kokonaisuudessaan toinen keskustelu on sitten se, olemmeko me jonakin päivänä Emun tai EY:n piirissä.
Ensimmäinen varapuhemies
(koputtaa): Kaksi minuuttia on kulunut!
Ed. H a a v i s t o (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Ed. M. Laukkaselle: Myönnän
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kyllä nämä reaalitalouden ongelmat, mutta
nähdäkseni asia, jonka yritin puheenvuorossanikin tuoda esille, on se, että on katsottava
myös sitä, missä menee se raja ihmisten toiminnalle, nimenomaan yrittäjien toiminnalle
Suomessa tänä päivänä, minkä jälkeen luovutaan toivosta. Tämä hallitus omin aktiivisin
toimenpitein taikka toimimattomuuden johdosta on kuitenkin vastuussa tili:mteesta, jossa ollaan hyvin lähellä sitä rajaa. Nähdäkseni nyt
olisi niitä keinoja erittäin aktiivisesti mietittävä, esitettävä, millä, joko yritystoimintaa subventoimalla taikka joillakin muilla keinoilla,
voitaisiin yrittäjien uskoa tulevaisuuteen rohkaista tänä päivänä.
Se, mikä minua pelottaa täällä kuulluissa
puheenvuoroissa, myös ed. M. Laukkasen puheenvuorossa, enemmän vielä ministeri Viinasen puheenvuorossa, on se, että hallitus on niin
näköalaton. Sanotaan: työttömyys tulee jatkumaan näissä luvuissa. Sanotaan: korkotaso tulee säilymään korkeana. Kuka tällaisessa tilanteessa yrittää tai käynnistää mitään uutta toimintaa Suomessa? Meidän tulevaisuutemme
90-luvulla on siitä kiinni, että tänäkin päivänä
löytyy niitä ihmisiä, jotka uskovat vielä tulevaisuuteen.
Ed. A i t t o n i e m i (vastauspuheenvuoro):
Rouva puhemies! Puhutaan korkoihin vaikuttavana tekijänä pelkästään ulkoisista tekijöistä,
Suomen luotettavuudesta ja siitä, miten kansainväliset rahamarkkinat meihin suhtautuvat. Yksi
suuri merkitys korkeaan korkokantaan on sillä,
että kasinotalouden aikana tietty määrä suomalaisia, siinä asiassa onnistuneita, keräsi itselleen
suuret voitot. Tänä päivänä nämä tukkutallettajat lainaavat näitä rahojaan, mitä huonommassa
asemassa oleva pankki, sitä korkeammalle korolla, puhutaan jo 18 prosentin sisäänottokorosta. Tämä on eräs sellainen asia, joka ei ole kiinni
ulkoisista tekijöistä. Tukkutallettajat pitävät
suomalaista rahan hintaa korkealla, juuri nämä,
jotka kasinopelin aikana onnistuivat kiskomaan
osan yhteiskunnan rahavaroista itselleen.
Kun mm. ministeri Viinanen totesi, ettei voida
tehdä niin, että setelikantaa lisäämällä Suomen
Pankki lainaisi rahaa valtiolle ja ottaisi pois sen
yksityiseltä sektorilta, niin eihän se kuin pahentaisi tilannetta, koska nimenomaan meillä on nyt
puute yksityisellä sektorilla rahasta ja sitä rahaa
täytyisi saada. Ei tämä ole ratkaisu. Viinanen
vain näpertelee omia näpertelyjään niin kuin
tähänkin saakka, että yksityistä sektoria kiriste-
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tään koko ajan, kansalaisten ostovoimaa. Ei se
tällä tavalla voi tapahtua. Jos setelirahoitusta
lisätään, sen täytyy tapahtua yksityisen tuotantoelämän suuntaan pankkien välityksellä eikä
niinkään lainauksena valtiolle. Minä pidän käsittämättöminä ministeri Viinasen näkemyksiä
näissä asioissa.
Ed. P u 11 i aine n (vastauspuheenvuoro):
Arvoisa puhemies! Kolmas mies astui selittäjien
foorumille ed. Markku Laukkasen hahmossa
äsken. Hänen mallejaan ja niitä kannanottoja,
joita hän esitti jo viime kevättalvella, voitaisiin
kutsua aivan hyvin toimimattomuuden malleiksi, niin kuin ed. Haavisto ehti jo todeta. Sen tien
päässä on yksi ainoa tulos: Ei niitä yrittäjiä
tämän jälkeen enää ole, minkä puolesta tekin
voisitte tehdä työtä, kun ed. M. Laukkasen
mallia noudatetaan. Silloin on vaihtoehto se,
että on olemassa modifikaatioita ja selvää pyrkimystä, niin kuin muun muassa ed. Haavisto
äsken esitti. Tässä suhteessa keskustelu tänä
päivänä on ollut varsin havainnollinen. Nyt
nähdään, missä onnettomassa jamassa te siellä
hallituspuolueiden piirissä oikein olette.
Puhetta on ryhtynyt johtamaan toinen varapuhemies Pesälä.
Ed. A 1 a- N i s s i 1ä (vastauspuheenvuoro):
Arvoisa puhemies! Täällä on nyt muodikasta
käydä kriittistä keskustelua, mihin ed. Haavistokin syyllistyi. Totean ensiksi, että hänhän oli
esimerkiksi EY-jäsenyyttä kovin kannattamassa.
Nyt ovat kriittiset äänenpainot lisääntyneet kovasti parissa kuukaudessa. Meidän kannattaa
ottaa huomioon myös koko 1980-luvun kehitys.
Meillä oli 81 viennin osuus bruttokansantuotteesta 33 prosenttia. Holkerin hallituksen lopettaessa politiikkansa se oli enää noin 18 prosenttia. Jos meillä olisi viennin osuus bruttokansantuotteesta entisissä lukemissa, meillä olisi nyt
huomattavasti helpompaa.
Moni kansanedustajakin oli vapauttamassa
pääomamarkkinoita. Mehän tiedämme, että
pääomamarkkinoiden vapauttamisenjälkeen talouspolitiikkamme ei ole ollut synkronissa koko
aikana. 1980-luvun lopussa tapahtui erittäin
paha ylikuumeneminen. Säästämisaste romahti,
ja nyt tulee erittäin voimakas vastavaikutus. Me
emme ole saaneet pääomamarkkinoiden vapautumista aikaan hallitusti.

Ed. Saapunki (vastauspuheenvuoro): Arvoisa herra puhemies! Kiinnitän vain yhteen
yksittäiseen asiaan huomiota.
Mutta ensinnäkin mielestäni ed. Haaviston
puheenvuoro oli erinomainen. Siinä ei oikeastaan lähdetty repimään hallituksen suuntaan,
mutta rcaalitalouden puoli jäi kylläkin vähemmälle käsittelylle. Itse en ole niitä ihmisiä, jotka
tykkäävät ollenkaan markkinavoimien vahvuudesta tänä päivänä. Mutta sekin on realiteetti,
joten meidän on siihen sopeuduttava. Emme me
siinä taloudessa yksin ole, se on käynyt monen
asiantuntijan sanomana selväksi.
Mutta se yksi asia: Maassamme työttömyyspäivärahajärjestelmä on tehty sellaiseksi, että ei
ole yksilön vika, etteivät ihmiset lähde töihin
jonnekin (Ed. Jaakonsaari: Onko se Kuusamossa erityinen ongelma?) - odottakaapas nyt hetkinen- viikoksi tai kahdeksi, ei Helsingissä eikä
Oulussakaan. Silloin päivärahajäijestelmä katkeaa, tipahtaa taas janotuslistalle odottamaan,
koska pääsee uudelleen siihen sisään. Ihmiset
ovat päivärahalla ja tekevät pimeästi töitä. Se on
jäijestelmän vika. En minä syytä niitä ihmisiä.
Mutta miljardeja menee tätäkin kautta eikä
valtio saa veromarkkoja. Se on totuus. Tähän
pitäisi meidän ja myös hallituksen paneutua ihan
oikealla tavalla. Korostan vielä, että en syytä
yksilöitä, mutta järjestelmä on tehnyt tällaisen
mahdottomaksi. Tämä on yksi mätäpaise tässä
yhteiskunnassa.
Ed. K a 11 i o m ä k i : Puhemies! Kun kyse on
pankkivaltuusmiesten kertomuksesta, on hyvä
todeta, että ministeri Viinasella budjettia käsitelleessä puheenvuorossaan rohkeus sentään riitti
puuttua keskeiseen kysymykseen: korkokysymykseen. Mutta siihen rohkeus oikeastaan loppuikin, kun ministeri sysäsi vastuun Eurooppaan, Suomen rajojen ulkopuolelle. Hän syytti
kansanedustajia, komensi pistämään suut tukkoon. Ei se tietysti mitään hirmuisen uutta ollut.
Näin ministeri Viinanen ja hallitus ovat aiemminkin toimineet. Yhdessä asiassa olen hänen
kanssaan samaa mieltä: Mitään kultaista yksittäistä avainta Suomen talouslukkoon ei löydy.
Mutta sitä suuremmalla syyllä olisi kaivannut
esitystä kunnollisesta kokonaisohjelmasta.
On sanottava, että hallitus ja myös Suomen
Pankki ovat jo aikaisin keväällä ankkuroineet
talous- ja rahapoliittisen linjauksensa ja samalla
myös budjetin toiveikkaasti kahteen perustukipilariin. Tarkoitan sillä ensinnäkin viennin vetoa, että vienti vetäisi Suomen ylös tästä suosta;
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ja toiseksi, että pankkeihin panostaminen vaikuttaisi riittävän nopeasti niin, että pankit kykenisivät luotottamaan kotimarkkinateollisuutta,
käynnistämään työtä antavaa teollisuutta.
Nyt, kun budjetti annetaan eduskunnalle,
nämä molemmat ankkurit ovat katkenneet, tukipilarit ovat poikki. Sen tähden on ihan sama
oikeastaan, mitä valtiovarainministeri eduskunnalle puhelee koroista tai mistä tahansa muusta
tärkeästä asiasta. Pohja on pois budjetilta ja
hallituksen politiikalta, korkopolitiikalta, rahapolitiikalta, talouspolitiikalta. Hallituksen uskottavuus itse asiassa tehokkaan talouspolitiikan johtajana on nolla, ja se näkyy päivän
tilanteena. Kaikki tietävät, mikä se on. Korko
rapistelee 20:n pinnassa, ja valuuttavirta johtaa
pois Suomesta. Nämä asiat on voitava myös
eduskunnassa sanoa siitä huolimatta, että ministeri vaatii suita tukkoon.
Jo aiemmin on käynyt mielestäni hyvin selväksi, että hallitus ei kykene järkeviin rakenteellisiin muutoksiin, ei talouspolitiikan Iinjoissa
eikä budjetin sisällössä, ja kun katsotaan budjettia, niin tämä vahvistuu. Siellä ei ole puututtu
sillä tavalla kuin pitäisi tukiaisautomaatteihin,
hinta- ja kustannustasoa alaspäin vieviä toimenpiteitä ei löydy, ei löydy myöskään kestävää
aluepolitiikan uudistushanketta, jollei sellaiseksi
lueta, niin kuin ilmeisesti keskusta lukee, maakuntaitsehallintoon pyrkimistä.
Kun me keväällä esitimme kohdennettua elvytystä, niin sanoimme samalla, että joka viikko
hallituksen talouspolitiikka syö tuota elvytysvaraa, se syö mahdollisuuksia ottaa luottoon perustuvaa elvytysvaraa budjetin kylkeen. Näin on
tapahtunut. Tällä hetkellä ei ole merkittävää
ulkomaiseen lainanottoon perustuvaa elvytysvaraa. Se, missä sen pitäisi nyt olla, on budjetti.
Meidän mielestämme siellä onneksi on vielä sitä
hiukan. Mutta hallitus ei ilmiselvästi kykene
käyttämään sitä varaa. Se näkyy budjetin sisällöstä. Sen sisällön painotukset ovat sellaisia, että
sieltä ei löydy muuta kuin huitaisten tehtyjä
säästöjä, ei elvytysvaraa. Kyllä minä sen ymmärränkin sen tähden, että silloin tietysti mentäisiin
keskustan reviirille kovaa, mentäisiin myös kokoomuksen reviirille. Mutta tässä katastrofin
partaalla olevassa tilanteessa ei sellaisia perusteita voi hyväksyä. Tämä hallitus ei kykene aikaansaamaan kansallisten voimavarojen kokoamista.
Itse asiassa se on jarru kestävän vakautusratkaisun aikaansaamiseksi. Seuraus tänään 4.9., jolloin hallitus siis julkistaa budjettinsa, on, että
luottamus on mennyt, valuutta pakenee maasta,
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korko on pilvissä, talouden katastrofi kolkuttaa
Suomen ovella, ja ainoa oljenkorsi on kohta
kansainvälisten keskuspankkien hätäapu.
Tähän siis on tultu pääministerin, varapääministerin ja ministerikuoron huutamalla talouspolitiikan ainoalla vaihtoehdolla. Siis ainoalla
vaihtoehdolla. Tämäkö on se Suomen vainoa
vaihtoehto? Sosialidemokraatit ovat ainakin sitä
mieltä, että toisin on, on olemassa toinenkin
vaihtoehto, joka asteittain vie meidät terveelle
tielle. On selvä, että sitä ennen käydään kunnallisvaalit ja kansa vaaleissa päättää, mikä vaihtoehto valitaan.
Meidän vaihtoehtomme ankkuroituu kylläkin
kahteen keskeiseen asiaan. Toinen on tietenkin
se, että maahan on saatava laaja, kansalliseen
yhteisymmärrykseen perustuva hallitus, joka
kykenee johtamaan maata, ja toinen on se, että
saadaan talouteen kestävä, useampivuotinen vakautusratkaisu. Tälle pohjalle voidaan rakentaa
budjetteja, pitkän tähtäimen talouspoliittisia linjaohjelmia, jotka myös toimivat. Näihin kahteen
peruskysymykseen tämä hallitus ei pysty.
On selvä, että velka-, työttömyys- ja korkokierre on vienyt Suomen pohjalle, jossa odottaa
työtä antavan teollisen perustan murtuminen ja
pitkään rakennetun palvelupohjamme romahtaminen.
Puhemies! Valtiovarainministeri Viinanen on
lehtien palstoilla julmistellut pankeille, että niiden olisi elettävä säntillisesti ja kunnioitettava
tehtyjä sitoumuksia, jotka on tehty sen toimenpiteen yhteydessä, jolloin pankkeihin panostettiin
miljardeja veromarkkoja. Todellisuus osoittaa,
että ministeri Viinanen on patistelujensa kanssa
kuin opettaja, joka on itse nurkassa ja sieltä
huutelee, että olkaapa kiltisti, arvoisat pankit.
Tästä on hyvä ottaa esimerkki.
Johtava liikepankki vahvistaa pääomarakennettaan, se ostaa rahaa sisään huippuhinnalla
maksaen sijoittajille jopa 16-17 prosentin tuottoa korkojen muodossa. Tuohon sijoitukseen
kuulemma sisältyy kuitenkin riski, riski menettää se, jos laman runtelema pankki kaatuu.
Mutta kaikki tässäkin salissa tietävät, kun ovat
asiaan vaikuttaneet, että ei sellaista riskiä ole,
koska maan hallitus on luvannut, että pankit
eivät kaadu. Se on taattu sadan lukon taakse.
Pankkeja ei siis päästetä nurin, ei varsinkaan
johtavia liikepankkeja. Se tarkoittaa sitä, että
tuota riskiä, sijoittajan riskiä, ei siis ole ja kyseinen liikepankki voi paikata myöhemmin syksyllä
kalliin pääomaoperaationsa kustannuksia kaapimalla osansa vakuusrahastosta, toisin sanoen
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kattamalla vajettaan veronmaksajien rahalla.
Minusta kyseessä on välistäveto, arveluttava
sellainen, joka voi muuttua muuksi vain siinä
tapauksessa, että pankki todella luopuu vakuusrahaston hyödyntämisestä ja hallitus luopuu sataprosenttisesta tuestaan pankkijärjestelmälle tai
ministeri Viinanen keksii vähän parempia sanktioita pankeille kuin lehtien palstoilla saarnaaminen, kuten hän on tehnyt.
Kun pankkeja paljon moititaan, niin en kuitenkaan ihmettele sitä, että ne pienet pankit,
joista jotkut eivät ole isommin sijoituspeliä pelanneet, ovat nyt havahtuneet huomaamaanjoutuvansa suurten pelin maksumiehiksi ja konkurssipaineen alle. Suuret, pelinsä kasinovuosina
pelanneet pankit porskuttavat tämän hallituksen
tuella, syyttömimmät pankit, ne harvat, maksavat yhdessä kansan kanssa viuluja. Sellaista,
arvoisat edustajat, on tuo pankkimaailman
meno näinä aikoina, näinä ns. ainoan talouspoliittisen vaihtoehdon aikoina.
Ed. Tiuri (vastauspuheenvuoro): Herra puhemies! Kun ed. Kalliomäki jatkuvasti moittii,
että tämä on hallituksen ainoa vaihtoehto, niin
eihän tämän hallituksen politiikka ole tietenkään
ainoa vaihtoehto, mutta ne muut vaihtoehdot on
kyllä moneen kertaan mietitty ja tutkittu ja on
tultu siihen tulokseen, että näin pitää tehdä.
Meillä ei ole suoraan mitään tietoa siitä, mitä
olisi tapahtunut niillä muilla vaihtoehdoilla.
Mutta sen ainakin voi sanoa, että jos sosialidemokraattien vaihtoehto, lisää lainaa ulkomailta, olisi viime keväänä tai kesänä toteutettu, niin varmaan korko olisi vielä korkeammalla tai sitten olisijouduttu jo tekemään devalvaatio, kun olisi vielä enemmän lainaa kuin
meillä on.
Ehkä se vaihtoehto, joka olisi pitänyt tehokkaammin tehdä, on budjetista karsia vielä enemmän varoja niin, että oltaisiin lähempänä tasapainoa, koska suurin syy korkeaan korkoon on
tietenkin se, että valtion tuloja pitäisi saada lähes
50 prosenttia lisää ennen kuin tulisi menot katetuiksi ja tämä ero täytyy lainata. Se aiheuttaa
tietenkin jatkuvasti epäluotettavuutta Suomen
talouspolitiikkaan, kun nähdään, että siinä ei ole
kovin suurta parannustakaan tulossa.
Kaiken kaikkiaan esimerkiksi nämä ed. Kalliomäen moittimat keinot ovat kannatettavia.
Siis pankeille mahdollisuus lainata lisää rahaa
varmasti oli kaikkien mielestä järkevä teko ja
myös se, että vientiin meidän täytyy luottaa ja
vientiä saada vauhtiin, ja sitä on yritetty ja sitä

on saatu aikaan, ja vienti on vetämässä. Kyllä se
on sellainen, joka kuitenkin pikkuhiljaa auttaa
tässä.
Maatalouspolitiikasta taas voi syyttää jo punamultahallituksia parinkymmenen vuoden ajalta, jolloin ...
T o i ne n vara p u he m i e s (koputtaa):
Kaksi minuuttia on kulunut!
Ed. A i t t o n i e m i (vastauspuheenvuoro):
Herra puhemies! Ed. Kalliomäki piti hyvän puheenvuoron kuten tavallista, mutta hän puhui
edelleen vanhoista fraaseista elvytys ja vakauttaminen. Suomea ei tässä vaiheessa auta elvyttäminen eikä auta vakauttaminen. Suomi tarvitsee
krapularyypyn ensin, ja sen jälkeen voidaan
vasta ryhtyä hoitotoimenpiteisiin, se on ihan
saletti. Suomi eli humalassa puolestavälistä 80lukua vuoteen 9l,ja niin pitkän humalanjälkeen
ei auta lähteä hoitotoimenpiteisiin, vaan pitää
antaa krapularyyppy, josta tässä on puhuttu
(Ed. Gustafsson: Sahtiako pitää antaa?)- vaikka nyt sahtia, ei sillä ole väliä, kunhan on
kunnon ikaalilaista sahtia, ettei mitään karvialaisten tekemiä eikä hartolalaisia, niin sekin
auttaa.
Mutta ihan asiaan mennäkseni me olemme
niin alhaalla, että me emme lähde elvyttämällä
emmekä vakauttamalla. Meidän täytyy saada
rahaa yhteiskuntaan ja siitä lähteä liikkeelle.
Ed. Korkeaoja (vastauspuheenvuoro):
Arvoisa puhemies! Tämän päivän keskustelu on
alkuvaiheissa käyty sen välillä, minkälaista talouspoliittista peruslinjaa Suomessa tässä tilanteessa pitäisi harjoittaa eli kiinteän valuuttakurssin ja alhaisen inflaation politiikkaa vai inflaation ja devalvaation linjan mukaista politiikkaa.
Ed. Kalliomäki puheenvuorossaan pidättyi
ottamasta kantaa tähän vaihtoehtoon, mutta
rivien välistä oli havaittavissa, kun hän sanoi,
että tähän maahan tarvittaisiin hyvä hallitus,
jossa sosialidemokraatit olisivat mukana, ja pitkäaikainen vakautusratkaisu, että hän kallistui
kiinteän valuuttakurssin ja alhaisen inflaation
politiikkaan mutta katsoi, että tämä on mahdotonta ilman sosialidemokraattien myötävaikutusta. Ymmärsin niin, että hän viittasi ammattiyhdistysliikkeeseen ja työmarkkinarauhaan ja
järkeviin palkkapoliittisiin ratkaisuihin.
Olisi mielenkiintoista tietää, oliko todella
tämä tarkoitus, että te katsoitte, että vaikka
tilanne on tällainen ja vaikka politiikan perus-
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taan. Mitään arvostelua ei saisi esittää, koska se
horjuttaa talouspolitiikan ja valitun linjan uskottavuutta. Minä ilmoitan, että minä en tällaiseen
sananvapauden säännöstelyyn voi yhtyä, en tässä enkä missään muussakaan asiassa.
Siinä on myöskin sellainen mielenkiintoinen
piirre, että näin tekemällä hallitus siirtää vastuun
omasta epäonnistumisestaan aina muille. ArvosEd. K a 11 i o m ä k i (vastauspuheenvuoro ): · telijat eli oppositio on syyllinen siihen, että
Puhemies! Ed. Tiuri, tosin hiukan vaisusti, tuntui hallituksen politiikka ei olekaan onnistunut eikä
olevan sitä mieltä, että työttömyys- ja velkakier- ole saavuttanut luottamusta.
Mutta siihen on myöskin sisäänrakennettuna
teen ohjaama talouspolitiikka sittenkin olisi se
ainoa tai paras vaihtoehto, työttömyys- ja velka- sellainen hauska ajattelu, että jos sitten isänkierre, jotka ruokkivat toisiaan. Ne merkitsevät maallisuuden nimissä, jos ei vielä pakkotoimia
sitä toteutunutta kehitystä esimerkiksi viime ke- keksitä sananvapauden käytön estämiseksi, olisältä, että jopa miljardin viikkovauhdilla talous simme kaikki yhtä mieltä ja hiljaa emmekä
velkaantui. Ei se voi olla paras vaihtoehto. arvostelisi hallituksen talouspolitiikkaa ja sitten
Siihen on löydettävä, ja me esitämme sen, pa- kun se kuitenkin epäonnistuu, niin voidaan sanoa, että mehän olimme tästä kaikki yksimielirempi, oikea vaihtoehto.
Ed. Korkeaojalie totean, että minä korostin siä, että eihän tästä kukaan ainakaan hallituksessitä, että Ahon hallitus ei kykene hoitamaan sa voi vastuuta kantaa, vaan oppositio on siinäasioita niin, että tämä maa lähtisi nousuun. Siltä kin tapauksessa syyllinen.
Toinen seikka, jossa nämä markkinavapauon mennyt todella uskottavuus kerta kaikkiaan
ja lopullisesti. Olkoon sitten mikä pumppu ta- den miehet ovat sokeasti säännöstelyn kannattahansa, kunhan se kykenee ja on uskottava, jia, on siinä, että tämänhetkinen kansainvälinen
pantakoon sellainen pystyy. Mutta tiedän, että talousajattelun vallitseva viisaus, ortodoksia, on
sitä ei tapahdu, ellei kunnallisvaaleissa tule sel- naulinnut itsensä yhteen säännösteltyyn hintaan:
keä viesti Suomen kansalta. Tämä hallitus nimit- valuutan ulkomaiseen arvoon. Se on säännöstetäin on tehnyt kovimman luokan, tylyimmän lyä siinä missä kaikki muukin säännöstely, mutluokan kunnallispolitiikkaa. Sen näkee jokainen ta siinä on vain valittu toinen kiintopiste ja
kunta omissa taseissaan, veroäyriongelmissaan. annettu sen mukaisesti korkojen ja työllisyyden
Sen näkee jokainen kuntalainen työttömyydessä, heilua seurauksin, jotka ovat yhteiskunnallisilta
omassa velkaantumiskierteessään. Kunnallis- kustannuksiltaan muodostumassa aivan liian
vaalit ovat se vedenjakaja, jossa tulevaisuutta sietämättömiksi. Minusta tällainenkin asia tulisi
avoimesti pystyä keskustelemaan ja miettimään,
ratkaistaan.
mitä seurauksia tällä on.
Tällä en tahdo sanoa sitä, että haluaisin vaihEd. T u o m i o j a : Herra puhemies! Tämän
asian yhteydessä kuten muuallakin käytävässä taa nykyisen säännöstellyn hinnan johonkin toitalouspoliittisessa keskustelussa on sellainen seen säännösteltyyn hintaan. Eivät kertamuukummallinen paradoksi, että markkinatalouden tokset valuutassa tässä suhteessa mitään paranja markkinavapauden suurimmat puolestapuhu- nuksia tuo. Sitä pakon edessä toteutettiin viime
jat tuolla oikeistossa ovat kahdessa suhteessa syksynä, eikä se ole sinänsä tilannetta laukaissut.
erittäin tiukasti naulinneet itsensä säännöstelyyn Mutta me olemme nyt kiinni sellaisessa ortodoksiassa, jonka tulevaisuus ehkä lähiviikkoinakin
ja säätelyyn.
Ensinnäkin he haluaisivat säännöstellä sanan- jo on vaakalaudalla ja toivottavasti luo euroopvapautta. Tänäänkin valtiovarainministeri esitti, palaisellakin tasolla vähän uusia vapauksia mietettä puheet, joissa arvostellaan hallituksen ta- tiä uutta.
louspoliittista linja valintaa, pitäisi lopettaa, kosNiin kuin jo keskustelun avauksessa totesin,
ka ne horjuttavat hallituksen uskottavuutta ja Euroopan rahaliiton olemassaolo saattaisi poistalouspolitiikan onnistumista. Samanlaisia pu- taa monia niitä ongelmia, joista me nyt tänä
heita olemme nähneet ja kuulleet muuallakin, päivänä kärsimme. Mutta ongelma on se, että
eikä niitä ole edes suunnattu vain meitä kansan- sen toteutumisen odottaminen, johon tulee meedustajia kohtaan vaan myöskin esimerkiksi ta- nemään reilusti vuosikymmen aikaa, vaikkapa
louspolitiikan tutkijoita ja professoreita koh- Maastrichtin sopimus vielä hyväksyttäisiinkin,

suunta, mitä hallitus harjoittaa, on oikea, niin te
laitatte hanttiin tai ette ole valmiita tukemaan
sitä muuten kuin sillä tavalla, että te olette itse
hallituksessa, silläkin uhalla että valtakunnan
asiat menevät entistä huonompaan kuntoon. Eli
te ette piittaa valtakunnan asioista, vaan haluatte valtaa ja valtapolitiikkaa.
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saattaa aiheuttaa juuri niitä sietämättömiä kustannuksia.
Toinen asia on, että me emme voi olla aivan
varmoja ja minulla on omat epäilyni siitä, olisiko
kuitenkaan Suomen kaltaisen maan asema tällaisessa rahaliitossa sittenkään paras mahdollinen ja olemmeko miettineet siinäkään tilanteessa, mitä kaikkia seuraamuksia siitä olisi. Mutta
joka tapauksessa, jos ollaan johdonmukaisesti
säännöstelyä vastaan, älkäämme sitten säännöstelkö myöskään puheita eikä edes sitä kritiikkiä,
jota hallituksen politiikka ansaitsee.
Mitä elvytysvaraan tulee, hallituspuolueiden
ja nimenomaan hallituksen ministereiden puheissa se aina käsitetään kulloisellakin poikkileikkaushetkellä vallitsevan tilanteen perusteella.
Kun hallitus aina erilaisissa kriisitunnelmissa on
tähän saakka kokoontunut tekemään uusia näennäispäätöksiä, se tapahtuu tilanteessa, jossa
todetaan, että menot ja tulot eivät mene lainkaan
tasan ja että alijäämä on nyt kasvanut niin
suureksi, velkaantumista ei voida jatkaa, täytyy
säästää. Näin ollen tehdään ratkaisuja, jotka
eivät mitään todellisia säästöjä ole, siirtävät niitä
vain toiseen kohteeseen lainkaan miettimättä,
mitä kustannuksia ja minkälaisia seuraamuksia
jälleen alentuvana verokertymänä, jälleen nousevana työttömyytenä ja nousevina työttömyysmenoina tästä seuraa, jonka jälkeen ollaan muutaman kuukauden kuluttua taas uudelleen kokoontumassa samassa tilanteessa ja miettimässä,
mitä nyt pitäisi tehdä, kun velka on edelleenkin
kasvanut ja alijäämä kasvanut ja täytyy taas
leikata tasapainon hakemisessa; tälle ei loppua
ole.
Kun ministeri Viinanen äsken tunnusti, että
nyt kahlataan pohjamudissa, näyttää siltä, että
hallitus aikoo myös kaivautua pohjamutien sisään, suorastaan alle. Teenkin sen ennustuksen,
että tämä hallitus tulee viimeistään silloin matkansa päähän, kun näin on tapahtunut. Se
tarkoittaa sitä, että velanotolle on Suomen tasavallan osalta kansainvälisillä markkinoilla kerta
kaikkiaan lappu luukulla. Siinä tilanteessa, jossa
kaikki on syöty ja jossa on aiheutettu korvaamatonta vahinkoa, hallitus tekee konkurssijulistuksensa ja luovuttautuu varoineenja velkoineenedellisiä ei taida paljoa enää siinä tilanteessa olla
-ja luovuttaa tämän maan opposition haltuun
ja sanoo, että koettakaa.
Eikö olisi nyt aika ottaa järki käteen ja
ajatella asioita vähän uudestaan? Kun nyt ilmeisesti tätä järkeä ei ilman kansan puheenvuoroa
ole löydettävissä, niin heti, kun tuo kansan

puheenvuoro on käytetty, on hallituksen syytä
jättää eronpyyntönsä ja luovuttaa paikkansa
sellaiselle hallitukselle, joka kykenee myös nostamaan tämän maan ja sen kansantalouden siitä
kriisistä, jossa me nyt olemme. Niillä eväillä,
joita nyt käytetään, se ei tule tapahtumaan.
Ed. He 11 e (vastauspuheenvuoro): Herra puhemies! Ehkä enemmänkin täydennyksenä ed.
Tuomiojan puheenvuoroon totean, että hallituksen talouspoliittisen linjauksen heikkous näkyy
myös siinä, että hallituksen ministerit eivät ole
täällä puolustamassa linjaansa. Tämä foorumi
on juuri se, missä asioista tulisi keskustella. Se
olisi sitä parlamentarismia, josta viime keväänäkin hyvin paljon puhuttiin. Mielestäni ministerit
väistävät vastuuta, puhuvat jossakin muualla
linjapuheitaan mutta eivät uskalla tulla eduskunnan eteen.
Ed. M i e t t i n e n : Herra puhemies! Ed.
Tuomiojalie totean, että ei vakaa markka tai
kiinteä kurssi ole mikään uusi asia. Maininta
suurin piirtein saman sisältöisenä on ollut kaikissa hallitusohjelmissa vuodesta 83 lähtien. Ainakin sosialidemokraatit ovat olleet noissa hallituksissa mukana lukuun ottamatta viime vuotta.
Se ei ole myöskään mikään tabuasia, ei arvovaltakysymys keskuspankille tai muille tahoille ainakaan. Se sattuu olemaan vain kivuttornin tapa
Suomelle selviytyä vaikeista tilanteista, joissa ei
ole muita kuin kivuliaita ja vielä kivuliaampia
ratkaisuja.
Ymmärsin ministeri Viinasen puheenvuoron
niin, että hän ei ole suinkaan keskustelua kieltämässä. Se vielä puuttuisi. Hänen sanomansa
kohdistui lähinnä eräisiin ministerikollegoihin,
ja siinä suhteessa olen hänen kanssaan samaa
mieltä.
Ed. Kalliomäen esittämiin lukuisiin perusteettorniin väitteisiin, jotka eivät sisältäneet mitään
selkeää vaihtoehtoa, mikä tosin ei ole mitään
uutta sosialidemokraattien oppositiopolitiikalle,
on syytä palata ensi viikolla, kun varsinaista
talouspoliittista keskustelua käydään budjetin
lähetekeskustelussa.
Eräässä asiassa olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan ja myös ministeri Viinanen siihen
budjetin esittelypuheenvuorossaan puuttui: Nimittäin meidän kansantaloutemme keskeinen
ongelma on ollut ja on taloutemme rakenteellinen vääristymä avoimen sektorin tappioksi. Liian suuri osuus talouden voimavaroista kohdistui
viime vuosikymmenellä jo suljetun sektorin in-
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vestointeihin ja kulutukseen ja vastaavasti vientiteollisuus pääsi kutistumaan liiaksi. Tässä kehityksessä, arvoisat sosialidemokraattiset kollegat, te olette olleet keskeisesti mukana rakentamassa tätä, yhdessä tietysti eduskunnan kanssa.
Vastuu on yhteinen mutta keskeisesti teidän
oltuannejohtava hallituspuolue edellisessä hallituksessa.
Järjestyksen vuoksi on todettava luonnollisesti, että meistä riippumattomista syistä esimerkiksi idänkaupan romahtaminen merkitsi pysyvää
vientitulojen menetystä, joka meidän on nyt
korvattava lisäämällä vientiä tällä hetkellä heikosti kehittyville länsimarkkinoille.
Meidän taloutemme on todella tasapainottumassa varsin karulla tavalla. Avoin sektori kasvaa, mutta ongelma on se, että korkeiden markkinakorkojen puristuksessa resursseja vapautuu
suljetusta sektorista paljon nopeammin kuin
vientiteollisuus voi ottaa niitä käyttöön. Tämä
sopeutumisprosessi tulee viemään valitettavasti
useita vuosia ja tulee olemaan monin tavoin
vaikea. Näitä resursseja ei noin vain voida siirtää
yli yön kenenkään huomaamatta sektorilta toiselle. Kuitenkaan tälle linjalle, vientisektorin
vahvistumiseen perustuvalle sopeutumiselle, ei
ole vaihtoehtoa. Ei sitä ole esitetty täällä käytetyissä puheenvuoroissa eikä muuallakaan, realistista vaihtoehtoa.
Talouspolitiikan liikkumatilaa rajoittaa tiukasti, niin kuin moneen otteeseen tänäänkin on
todettu, velkaantumisongelma, joka näkyy niin
yritysten, kotitalouksien kuinjulkisen sektorin ja
viime kädessä koko kansantalouden velkaantumisena ulkomaille. Meidän velkaantumisvauhtimme on tällä hetkellä EY- ja Efta-maista kaikkein nopein. Valtion nettolainan tarve, senkin
ministeri Viinanen taisi tänään todeta, tänä
vuonna on 60 miljardin markan luokkaa, ensi
vuonna ei valitettavasti yhtään pienempi. Velkojen hoitomenot valtiolle ovat kolmanneksi suurin pääluokka. Ne ovat opetusministeriön pääluokan kanssa samaa luokkaa, ja maan ulkomainen nettovelka on kaiken kaikkiaan yli 200
miljardia markkaa. Näiden karujen lukujen valossa toivoisi itse kunkin pysähtyvän miettimään
ratkaisukeinoja.
Niin kauan kuin maan ulkomainen velka
pysyy näin suurena, talouspolitiikan keskeinen
tehtävä on huolehtia sen edellyttämästä rahoituksesta, ja etenkin velkaantuneen maan on
tärkeää pysyä kansainvälisten pelisääntöjen mukaisissa talouspoliittisissa keinoissa silloin, kun
ulkopuolisista rahoittajista olemme näin voi-
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makkaasti riippuvaisia. Ulkomainen rahoitustarve on kyettävä kattamaan kansainvälisiltä
markkinoilta huolimatta talouden vaikeuksista,
ja rahoituksesta on maksettava markkinoiden
edellyttämä korkotaso.
Pakkokeinoilla ei voida hankkia ulkomaista
rahoitusta, vaan tarvitaan välttämättä rahoittajien luottamus. Tämä on keskeinen totuus karussa reaalimaailmassa. Korko on sitä korkeampi,
mitä suurempi epävarmuus vallitsee maan kyvystä käydä läpi tarvittava sopeutumisprosessi.
Viime päivien tapahtumat ovat meille suomalaisille tämän selkeästi kohonneina korkoina osoittaneet. Rahoituksen saanti ylipäätään voidaan
turvata vain pitäytymällä johdonmukaisessa politiikassa, joka voi johtaa kestävään sopeutumiseen. Johdonmukaisuus luo uskottavuutta.
Finanssipolitiikkaa rajoittaa ulkomaisen velan lisäksi se, että julkisen sektorin menot on
viritetty tasolle, jonka ylläpitoon yksinkertaisesti
meillä Suomessa ei ole varaa. Me emme kykene
ylläpitämään nykyistä elintasoa. Jos yritettäisiin
harjoittaa elvytystä, niin kuin moneen kertaan
tänäänkin on todettu, ja elvyttävää budjettipolitiikkaa huolimatta selvästi nähtävistä ja budjetissa esitetyistä alijäämistä, luottamus maan taloudenpitoa kohtaan heikkenisi edelleen.
Velkaelvytys, jota oppositio suureen ääneen
tänäänkin on vaatinut, vaarantaisi valtiontalouden ja ajaisi korkojen nousun kautta talouden
vielä nykyistä tiukempaan ahdinkoon. Budjettipolitiikalla voidaan parhaiten edesauttaa talouden tasapainon saavuttamista pyrkimällä sellaisiin pitkävaikutteisiin säästötoimiin, joilla valtiontalous saadaan vakautettua muutamien vuosien tähtäimellä.
Viime syksyn devalvaatio yhdessä palkkojen
jäädytyksen ja muiden kilpailukykyä parantaneiden toimien kanssa paransi vientiteollisuuden
asemaa merkittävästi, kaiken kaikkiaan yli 20
prosentilla. Nyt on kuitenkin nähtävissä myös
devalvaation nurja puoli tilanteessa, jossa valuuttaliikkeet ja korot eivät ole säännösteltyjä.
Devalvaatio vahvisti vientiä, mikä on myönteinen asia luonnollisesti, mutta sen hintana ovat
korot jääneet niin korkealle, että tämä on tukahduttanut kotimaisen kysynnän. Pkt-yritykset
maksavat tänä päivänä paljolti viimesyksyisen
devalvaation hintaa. Korkeiden korkojen ja
alentuneen kotimaisen kysynnän yhteisvaikutus
yritysten kannattavuuteen on ollut varsin negatiivinen, ja sen seurauksena pankkienkin luottotappiot ovat kärjistyneet. Talouspolitiikan johdonmukaisuuteen kohdistuu nyt varsin voimak-
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kaita paineita, jotka periytyvät juuri viime syksyn devalvaatiosta. Tulee olemaan entistä vaikeampaa, niin kuin olemme havainneet, poistaa
koroista devalvaatiopelon aiheuttamaa Suomilisää.
Arvoisa puhemies! Viimeaikaisen kehityksen
myötä on hyvinkin mahdollista, että integraatiokehitys Euroopan yhteisössä ei etene viime joulukuussa Maastrichtissa sovitulla tavalla. Tällä
luonnollisesti tulisi olemaan laajakantoisia seurauksia meidänkin maassamme. Nykyisestä tilanteesta ei kuitenkaan pidä tehdä sellaista johtopäätöstä, että Suomen talouspolitiikan peruslinja pitäisi arvioida uudelleen.
Suomen talouspolitiikka ei ole sidoksissa
Maastrichtin sopimukseen, vaan se perustuu
Suomen omiin olosuhteisiin. Emu-kriteerit vain
sattuvat raamittamaan Suomen talouden liikkumatilaa. Hallitus on ilmaissut pyrkimyksensä
EY:n pelisääntöjen mukaiseen politiikkaan, nimenomaan talouspolitiikkaan. On syytä olettaa,
että EY-maat tulevat jatkossakin pyrkimään
kiinteihin valuuttakursseihin sekä työvoiman ja
pääoman vapaaseen liikkuvuuteen perustuvaan
matalan inflaation politiikkaan, johon Suomenkin on sopeuduttava.
Maastrichtin sopimuksen kohtaamista vaikeuksista ei voida tehdä myöskään sitä johtopäätöstä, että Euroopan yhteisön valuuttajärjestelmä ems ei jäisi voimaan. Silti on selvää, että
epävakaus Euroopassa saattaa tuoda hyvinkin
epätoivottuja uutisia myös meidän maahamme.
Neljä vapautta eivät kestä alueen sisällä kovin
paljon epävakautta, vaan niitä voidaan joutua
perumaan, jos tilanne muuttuu ja vaikeutuu.
Arvoisa puhemies! Nykyisen talouspoliittisen
linjan perusta on kuitenkin se, että valittu linja
on joka tapauksessa omien kansallisten intressiemme mukainen ja, kuten alussa totesin, vähiten yhteiskuntamme perusteita järisyttävä, vähiten kivulias suomalaisille vaikeassa sopeutumisprosessissa. Nyt ei ole nähtävissä mitään sellaista
muutosta, joka vähentäisi tarvetta avoimen sektorin vahvistamiseen ja matalaan inflaatioon
perustuvaan talouspolitiikkaan. Suomen talouden ongelmat: ulkomainen velka ja valtiontalouden alijäämä, eivät poistu kuin johdonmukaisen
sopeutumisprosessin ja talouden rakenteiden
vahvistamisen myötä.
Ed. J a a k o n s a a r i :Arvoisa puhemies! Ed.
Miettinenjatkoi hallituspuolueiden ainoaa oljenkortta väittämällä opposition puhuvan edelleen
velkaelvytyksestä. No puhutaan sitten. Velkael-

vytyskin on parempi kuin velkaromahdus, johon
hallituksen politiikka tällä hetkellä johtaa.
Toivoisin ed. Miettiseltä tarkempaa arviota
siitä, kun hän totesi myös toisen kokoomuslaisen
kestoväitteen, että Suomen talouden ongelmat
johtuvat siitä, että suljettu sektori on vienyt
voimavaroja avoimelta sektorilta. Se osittain
pitää paikkansa. Esimerkiksi on ollut rikos kansantaloutta kohtaan, että 80-luvulla mm. maatalousinvestoinnit olivat 50 prosenttia suuremmat
kuin metalliteollisuuden investoinnit. Se on ollut
rikos tätä kansantaloutta kohtaan.
Mutta kokoomus tarkoittaa aina suljetulla
sektorilla meidän mainiota päivähoitojärjestelmäämme, meidän mainiota koulutusjärjestelmäämme, jonka takia suomalaiset nuoret ja
lapset osaavat parhaiten maailmassa lukea, mikä
on melkoinen kilpailuetu, ja haluaa tätä purkaa.
Se on mielestäni parempi, jopa edellytys tulevaisuudessa pärjäämiselle, eikä haitta kilpailukyvyllemme. Sekin on totta, että myös tämä sektori
täytyy sopeuttaa matalaan taloudelliseen kasvuun, mutta syyllisen näkeminen meidän sosiaaliturvassamme, koulujärjestelmässämme, päivähoidossamme ja mainiossa eläkejärjestelmässämme on kyllä totuuden vastaista, koska mieluummin voidaan nähdä, että suomalaisen menestystarinan edellytyksiä ovat olleet nämäjulkisen sektorin investoinnit kuin että ne olisivat
olleet jotenkin haittana. Mutta nyt kokoomus on
tuhoamassa tätä ja on ollut myös puuttumatta
juuri suljetun sektorin todellisiin ongelmiin: kaupan, maatalouden yli-investointeihin jne.
Ed. L a i n e : Herra puhemies! Ed. Miettinen
toisti monen kokoomuslaisen aikaisemmin lausuman ajatuksen siitä, että julkisten menojen
tasoa ei voida pitää niin korkealla kuin se nyt on.
Jotenkin tämä sanonta on kyllä ristiriidassa sen
kanssa, että nimenomaan kokoomuksen kansanedustajat, kokoomuspuolue ja koko porvarihallitus lähtevät siitä, että pankeille pitää antaa lisää
rahaa, yrityksille pitää antaa lisää rahaa, hävittäjiä pitää ostaa, rikkaita pitää suosia. Kaikki
tämä merkitsee julkisten menojen lisäämistä.
Samalla lisätään kuntien rasituksia, mikä tietenkin merkitsee vastaavasti, että jos valtio säästää,
kunnat joutuvat lisäämään.
Te leikkaatte työttömiltä, te leikkaatte sairailta, te leikkaatte asukkailta ja koulutuspalveluista. Julkisen talouden leikkaaminen koskee juuri
niitä ihmisiä, niitä väestöryhmiä, jotka kärsivät
suuresti, mutta ei koske rikkaita, ei koske pankkeja, ei koske yrityksiä. Tästä syystä mielestäni
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ensi viikolla erityisesti kannattaa jatkaa keskustelua siitä, mitkä todella ovat julkisten menojen
kasvun syyt, mistä se johtuu, mitä voisi tehdä ja
mistä pitää leikata, mistä ei.
Ed. Kuuskoski merkitään läsnä olevaksi.
Ed. M i et t i n en : Arvoisa puhemies! Lyhykäisesti: On syytä jatkaa ensi viikolla, mutta
toivoo mukaan asiallisemmalta perustalta ja totuuden valossa.
En ole maininnut täällä yhtään niistä asioista
leikattavaksi, mitä ed. Jaakonsaari tai ed. Laine
puheenvuoroissaan esittivät. Kokoomus on ollut
rakentamassa yhteistyössä muiden kanssa hallituksessa toimien, jopa oppositiossa toimien, korkeakoulujärjestelmäämme, päivähoitojärjestelmäämme jne. (Ed. Jaakonsaari: Mitä te leikkaatte?) Tässä suhteessa ed. Jaakonsaaren puheenvuoro oli liiaksi kunnallisvaalitunnelmissa annettu ja niiden kuumentama. Me olemme esittäneet byrokratian purkamista. Ed. Laine, me
olemme esittäneet voimakkaasti ylisuuren palvelujärjestelmän purkamista mm. pankkien kohdalla, jossa meillä on selkeästi konttoriverkosto
paisunut eri syistä liian suureksi jne. Kuten
sanoin ja kuten ed. Lainekin toivoi, jatketaan
keskustelua ensi viikolla.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Asian käsittely keskeytetään.
2) Ehdotukset laeiksi erikoissairaanhoitolain,
Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta annetun lain ja kansanterveyslain muuttamisesta
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ensimmäisen lakiehdotuksen 3 ja 33 §, 44 a §,
9 luvun otsikko, 58 a §, voimaantulosäännös,
johtolause ja nimike,
toisen lakiehdotuksen 8 ja 19 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
kolmannen lakiehdotuksen 14 ja 48 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.
3) Ehdotukset laeiksi välimiesmenettelystä, ulosottolain 3 luvun 16 §:n ja 7 luvun 11 §:n muuttamisesta sekä osakeyhtiölain 16 luvun 5 §:n muuttamisesta
Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 202/1991 vp
Lakivaliokunnan mietintö n:o 4
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 4.
Keskustelua ei synny.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.
4) Ehdotus laiksi pääkaupunkiseudun rakennusmaamaksusta annetun lain kumoamisesta
Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 94
Ympäristövaliokunnan mietintö n:o 6
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o

6.
Keskustelua ei synny.

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 84
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 20
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 20. Ensin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen jälkeen ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
Yleiskeskustelua ei synny.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely julistetaan päättyneeksi.
6) Hallituksen esitys n:o 88 EFTA-valtioiden ja
TSekin ja Slovakian Iiittotasavallan välillä tehdyn
sopimuksen sekä siihen liittyvän Suomen tasavallan ja TSekin ja Slovakian Iiittotasavallan väWlä
tehdyn maataloustuotteiden kauppaa koskevan
pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä

lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.
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7) Hallituksen esitys n:o 97 vapaakuntakokeilun
jatkamisesta ja kokeilua koskevien lakien muuttamisesta

9) Hallituksen esitys n:o 100 laiksi kihlakunnanoikeuden lautakunnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Valiokuntaan lähettäminen

10) Hallituksen esitys n:o 101 laiksi kaupunginviskaalista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1
ja 5 §:n muuttamisesta

T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetettäisiin hallintovaliokuntaan.

valtiovarainvaliokuntaan:
Keskustelu:
Ed. P u 11 i aine n: Arvoisa puhemies! Vapaakuntakokeilua esitetään tässä yhteydessä jatkettavaksi ja vapaakuntakokeilusta annettua lakiajonkin verran teknisesti muutettavaksi. Tässä
yhteydessä on syytä tervehtiä kumpaakin asiaa
myönteisillä äänenpainoilla, vapaakuntakokeilu
on ollut varsin paikallaan.
Mutta aina kun tapahtuujoitakin muutoksia,
on syytä myös suorittaa lievää arviointia siitä,
mitä kokemuksia on saatu.
Kun Oulussa on aluelautakuntakokeilua toteutettu tämän lain perusteella, kokemukset ovat
olleet myönteisiä ja varmasti tulevaisuutta varten erittäin arvokkaita. Oulun kaupunki on
päättänytkin jatkaa vapaakuntakokeilua seuraavien neljän vuoden aikana. Siinä suhteessa lainsäädännön jatkaminen on erinomaisen paikallaan. Mutta samanaikaisesti on ollut havaittavissa, että erityisesti ympäristöasioissa tätä on käytetty mahdollisuutena ajaa järjestelmää alas,
mikä näkyy myös konkreettisissa tuloksissa.
Tässä katsannossa toivoisi hartaasti pikaista
asennemuutosta. Vaikka tasavallassa on lamaksi
kutsuttu talousilmiö, niin siitä huolimatta ympäristönsuojelusta pitää pitää kiinni ja sen tasoa
kohottaa eikä laskea alaspäin.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja
asia lähetetään hallintovaliokuntaan.
Lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen
mukaisesti
lakivalio kuntaan:
8) Hallituksen esitys n:o 99 ihmisoikeuksien ja
perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen yhdeksännen lisäpöytäki~an eräiden
määräysten hyväksymisestä

11) Hallituksen esitys n:o 102laiksi leimaverolain
muuttamisesta
hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto:
12) Hallituksen esitys n:o 103 laeiksi valtion
virkamieslain sekä yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 15 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta
valtiovarainvaliokuntaan:
13) Hallituksen esitys n:o 104 laiksi leimaverolain
muuttamisesta
talousvaliokuntaan:
14) Hallituksen esitys n:o 105 laeiksi huoltovarmuuden turvaamisesta sekä turvavarastolain,
tuontipolttoaineiden velvoitevarastointilain ja varmuusvarastointimaksusta annetun lain 1 ja 5 §:n
muuttamisesta
15) Hallituksen esitys n:o 106 laiksi kemikaalilain
muuttamisesta
Valiokuntaan lähettäminen
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetettäisiin työasiainvaliokuntaan.
Keskustelu:
Ed. P u 11 i a i n e n : Arvoisa puhemies!
Eduskunta sääti viime vuosikymmenen lopulla
varsin tuskallisten vaiheiden jälkeen kemikaalilain, jota kaikki pitivät tarpeellisena, mutta johon erikoisesti taustavaikuttajana Teollisuuden
Keskusliitto halusi merkittäviä heikennyksiä.
Asiasta käytiin täällä isossa salissakin hyvin

Kemikaalilaki

kärjekäs keskustelu sekä äänestyksiä. Sitten kemikaalilaki sai sen muodon, mikä sillä tällä
hetkellä vahvistettuna ja voimaan tulleena on.
Nyt on varsin yllättävää, että tämän lakiesityksen perusteluissa todetaan, että ei tultu lukeneeksi sitä, mitä asiassa kansainvälisesti ja EYnormiston puolesta oikein on säädetty, ja kuitenkin silloin, kun lakia säädettiin, viitattiin näihin
perusteluihin. Minusta tämä on anteeksiantamatonta asianomaisten virkamiesten toimesta. Nyt
on syytä erittäin suurella huolestuneisuudella
arvioida tätä esitystä, sillä tämä merkitsee kemikaalilain romuttumista ja siirtymistä vuosikymmeniä sitten vallinneeseen tilanteeseen. Eduskunnan on syytä tehdä merkittäviä muutoksia
asiaan.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja
asia lähetetään työasiainvaliokuntaan.
16) Hallituksen esitys n:o 109 Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen liittyvien työoikeudellisten säännösten muuttamisesta

lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työasiainvaliokuntaan.
17) Hallituksen esitys n:o 110 laiksi valtion eläkelain muuttamisesta
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puhujia käyttämään puheenvuoron pöydällepanon ajasta.
Keskustelu pöydällepanosta julistetaan päättyneeksi.
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Laine ehdottanut, että asia pantaisiin pöydälle tiistaina 15 päivänä syyskuuta pidettävään täysistuntoon.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Ed. Laineen ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle tiistaina 15 päivänä syyskuuta
pidettävään täysistuntoon.
18) Hallituksen esitys n:o 111 laeiksi kirjanpitolain, osakeyhtiölain 11 ja 12 luvun sekä osuuskuntalain muuttamisesta

lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.
19) Hallituksen esitys n:o 112 laiksi työllisyyslain
26 §:n muuttamisesta

Valiokuntaan lähettäminen
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetettäisiin työasiainvaliokuntaan.

Valiokuntaan lähettäminen
Keskustelu:

T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetettäisiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Ed. A i t t o n i e m i : Herra puhemies! Tämä
hallituksen esitys Eta-lakina liittyy kiinteästi eurokansalaisten mahdollisuuksiin hakea työtä toisen Eta-alueen maan sisällä. Tämä lakiesitys
Keskustelu:
koskee nimenomaan eräitä sosiaalisia etuuksia
Ed. L a i n e : Herra puhemies! Esitys koskee sekä näiden työnhakijoiden avustamista Suovaltion eläkelain muuttamista. Ainakin hallituk- messa heidän työnhakuosa aikana. Kun ulkoasisen ulkopuolella mm. henkilöstöjärjestöjen pii- ainvaliokunnassa ja muualla on keskusteltu näirissä tästä asiasta on kovasti paljon eriäviä den työnhakijoiden sosiaaliturvasta kolmen
kuukauden aikana ja siitä, millä tavalla sosiaalikäsityksiä.
Herra puhemies! Tästä johtuen ja jotta edus- turva katkeaa ja siirtyy toisen maan kustannettatajilla olisi mahdollisuus valmistautua evästä- vaksi, on esiintynyt erinomaisen suurta epätiemään valiokuntaa, ehdotan, että tämä asia laite- toisuutta Eta-neuvottelijoiden suunnassa siitä,
taan pöydälle tiistaina 15 päivänä syyskuuta mistä todella on sovittu ja mistä ei ole sovittu.
Muun muassa jos tällainen työnhakija saa työpidettävään istuntoon.
paikan, on muutaman päivän töissä ja sen jälT o i n e n v a r a p u h e m i e s : Kun asiaa keen jättäytyy pois työstä, hän todennäköisesti
ei ole yksimielisesti päätetty lähettää valiokun- . siirtyy asianomaisen maan sosiaalihuollon elätaan, asia on jäävä pöydälle. Kehotan seuraavia tettäväksi.
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Kun näissä lakiesityksissä on rukkaamisen
varaa ja oikeusministeriön lainvalmisteluosastosta ilmoitettiin, että lakien esittelyssä valiokunnissa tullaan myös esittämään, mihin suuntaan näissä on mahdollista liikkua vai ovatko
ne ota tai jätä -lakiehdotuksia, niin näkisin,
että valiokunnassa pitäisi hyvin tarkkaan nyt
selvittää, mitkä ovat nämä sosiaaliedut, niiden
liikkuvuus ja näiden työntekijöiden oikeudet
euromaissa kolmen kuukauden työnhakujakson
aikana, ettei tulisi esimerkiksi Suomelle uusi
elätettävien lauma näistä työnhakijoista, joilla
ei ehkä olekaan työnhakutarkoitusta, vaan vallan muunlaiset asiat mielessä. Valiokunnassa
pitäisi hyvin tarkkaan selvittää, mitä on todella
sovittu ja mitä ei ole sovittu.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.

on erinomaisen haitallista maatalouselinkeinolle, ja uskottavuus näissä puuhissa on lähestulkoon nolla tällä hetkellä.
Arvoisa puhemies! Tämän vuoksi kun eduskunta käsittelee tätä sinänsä paikallaan olevaa
ehdotusta, paikallaan siinä katsannossa, että
satotilanne on toinen kuin oli odotettavissa, niin
tässä yhteydessä pitäisi miettiä sitä, että me
perustamme eräänlaisen tuotannon tasapainotusrahaston, johon keräämme varat toisaalta
viljelijöiltä ja johon toisaalta yhteiskunta laittaa
oman osuutensa. Silloin tämä vekslausliike, sellaisena kuin se nyt eduskunnassa ilmenee, olisi
historiaa.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja
asia lähetetään työasiainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja
asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle
maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava
asiasta lausunto.

20) Hallituksen esitys n:o 113 työturvallisuuslain
ja työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta
työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta

Lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen
mukaisesti

lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työasiainvaliokuntaan.
21) Hallituksen esitys n:o 114 laeiksi maidon,
sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta ja lannoiteverosta
annetun lain muuttamisesta
Valiokuntaan lähettäminen
Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetettäisiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.
Keskustelu:
Ed. P u 11 i a i n e n : Arvoisa puhemies!
Kun aika etenee ja vuodet vaihtuvat, niin tarinat muuttuvat. Kolme edellistä vuotta on taisteltu sen kanssa, että meillä on ollut viljasta
ylituotantoa, maidosta ja sianlihasta ylituotantoa, on päätetty kantaa vientikustannusmaksua. Nyt esitetään kesken kaiken alennusta.
Yksinkertainen syy tähän on se, että tällä kertaa viljasato jää merkittävästi alemmaksi kuin
kolmena edellisenä vuonna. Vähennys viime
vuoteen on ainakin kolmannes. Tämä vekslaus

työasiainvaliokuntaan:
22) Hallituksen esitys n:o 115 laiksi työnvälityslain 3 b §:n muuttamisesta ja laiksi siirtolaisvälityksestä annetun lain kumoamisesta
valtiovarainvaliokuntaan:
23) Hallituksen esitys n:o 117 laiksi vaatteiden
tullitlomasta maahantuonnista eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta
24) Hallituksen esitys n:o 119 laiksi talletusten
ja obligaatioiden veronhuojennuslain muuttamisesta

25) Hallituksen esitys n:o 120 ulkomaalaisten
yritysostoja ja kiinteistönhankintaa koskevaksi
lainsäädännöksi
Valiokuntaan lähettäminen
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetettäisiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee
antaa asiasta lausunto.
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Ulkomaalaisomistus

Keskustelu:
Ed. A i t t o n i e m i : Herra puhemies!
Köyhtyvässä maalaistalossa, jossa yleensä rengit ovat isäntinä, kehityksen kulku on se, että
ensin parturoidaan metsät ja myydään rannat.
Sitten myydään, kun metsänhoitoyhdistys kieltäytyy enää leimaamasta metsiä, jäljellä oleva
puusto metsämaan kanssa. Sitten myydään
pellot, jätetään puolen hehtaarin alue pirtin
ympärille maata. Siinä elellään niin kauan kuin
eukko lähtee kävelemään. Sitten myydään sekin ja juodaan loput rahat. Tässä systeemissä,
jossa Suomen maata ja teollisuuskiinteistöjä ja
yleensä kiinteistöjä aletaan nyt köyhyyden hetkellä myydä ulkomaalaisille, systeemi on vähän
samanlainen.
Eta-neuvottelijat leveilivät sillä, että he ovat
saaneet jonkinlaisen siirtymäajan vuoteen 96
tässä asiassa ennen kuin ulkomaalaisomistus
vapautuisi. Nyt tämän köyhyyden ja hädän hetkellä tätä systeemiä aiennetaan, että se tulee
voimaan samanaikaisesti Eta-lainsäädännön
kanssa ensi vuoden alusta.
Minä en hyväksy sitä, että Suomen maankamaraa, lomakiinteistöjä tai teollisuusyrityksiä
aletaan rahantarpeen vuoksi myydä ulkomaille.
Tästä asiasta täytyy eduskunnassa virittää vahva
ja voimakas keskustelu.
Herra puhemies! Sen vuoksi ehdotan, että asia
jätettäisiin pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Koska asiaa ei ole yksimielisesti päätetty lähettää valiokuntaan, on se jäävä pöydälle. Kehotan seuraavia puhujia käyttämään puheenvuoron pöydällepanon ajasta.
Keskustelu pöydällepanosta julistetaan päättyneeksi.
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Aittaniemi ehdottanut, että asia
pantaisiin pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

Lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen
mukaisesti
ympäristövalio kuntaan:
26) Hallituksen esitys n:o 121 laiksi etuostolain
muuttamisesta
ulkoasiainvaliokuntaan:
27) Asetus 5 päivältä kesäkuuta 1992 Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Jugoslavian liittotasavaltaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä (A 7)
28) Asetus 20 päivältä heinäkuuta 1992 Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Jugoslavian liittotasavaltaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä aunetuo asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta (A 8)
talousvalio kuntaan:
29) Asetus 21 päivältä elokuuta 1992 pakistanilaista alkuperää olevien vuodeliinavaatteiden
tuontilisensioinnista (A 9)
valtiovarainvaliokuntaan:
30) Valtioneuvoston päätös 25 päivältä kesäkuuta
1992 sokerin tuontimaksun väliaikaisesta muuttamisesta (VNP 3)
perustuslakivaliokuntaan:
31) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus
vuodelta 1991 (K 10)
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello
14.
Täysistunto lopetetaan kello 15.28.

Selonteko myönnetään oikeaksi.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Ed. Aittoniemen ehdotus hyväksytään ja asia
pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

Jouni Vainio

